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HAFTA SONU ZORLA İŞE ÇAĞIRIYORLAR
Günlük yaklaşık 2 bin civa-
rında telefonun üretildiği

Sunny Atmaca Bilgisayar’da işçiler
asgari ücrete çalışıyor. Haftada 5
gün 10 saat çalıştıklarını belirten bir
kadın işçi, “1.5 yıldır burada çalışı-
yorum. Patronun istediği her şeyi
yaptık, zorunlu mesailere kaldık,
giriş çıkış saatlerimiz değiştirildi,
üretimi de artırdık ama hiçbir

zaman hakkımızı alamadık. İşimize
devam ettik, gelinen noktada 1 işçi-
den 3 kişilik performans istediler.
Cumartesi pazar da zorla işe
çağırdılar. Bu yaşadıklarımız
hak değil, haksızlık. Biz emeği-
mizin karşılığını istiyoruz. İn-
sanca yaşamak istiyoruz.
Haklarımızdan da asla vaz-
geçmeyeceğiz” diye konuştu.
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İNSAN MUAMELESİ BİLE GÖRMÜYORUZ

Fabrikada söz haklarının ol-
madığını baskı ve mobbinge

maruz kaldıklarını söyleyen işçi,
“Senelik izinlerimizi kullana-
maz olduk, izne çıkacağım de-
diğimde ‘İş var çıkamazsın’
dediler. Onu bile alırken sorun
yaşıyorduk. Fazla mesaiye kal-
mak istemediğimizde işten çı-
karılmakla tehdit ediliyorduk.

İş tanımımız yok, 10’ar gün aralık-
larla farklı bölümlerde çalıştırılıyo-
ruz. Kabul etmeyen kötü bölümlere
sürgün ediliyor. Telefon bölümünde
çalışmak için sözleşme imzaladım
ama aynı zamanda 20 gün televiz-
yon bölümünde de çalıştırıldım. O
kadar emek veriyoruz, insan mua-
melesi görmüyoruz. İki çay mola-
mız var, oradan bile çalıyorlar” dedi.
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Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin
sorularını yanıtayan Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS
ile ilgili, “Sınavı iptal edilenlerden ücret
talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bun-
dan sonraki süreçte şaibeleri ortadan kal-
dırarak yoluna devam edecek” şeklinde
konuştu. Rusya ve Ukrayna arasındaki
savaşa da değinen Erdoğan, “Biz tabii ki
barıştan yanayız. Türkiye bu anlamda iki
ülke arasındaki uzlaştırmacı tavrını koru-
yacak” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Bilecik'e giden İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’in

gündeminde Melih Gökçek'in yap-
tırdığı enkaza dönen Ankapark
vardı. Akşener, “Garibim dinazorla-
rın içini deşmişler, çarpışan otomo-
billerin çarpışamadığı bir park bu.
Bu parka 801 milyon dolar har-
candı. Bu paralarla sizin nisan
ayında çoğunuzun atamadığı
gübreyi Türkiye genelinde bedava
çiftçiye verebilirdik” dedi.
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Dinazorların
içini deşmişler

Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum,

Silivri'de yapımına başlanan Millet
Bahçesi'nin ilk fidan dikme töreninde
yaptığı konuşmada, “Bugün göz be-
beğimiz İstanbul'umuzun yeşiline
yeşillik katıyoruz. Nisan sonu çalış-
maları bitireceğiz ve büyük bir şen-
likle de Silivri'de, vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız” dedi. I SAYFA 8
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Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, ilçenin 

dördüncü kapalı pazar alanındaki
çalışmaları yerinde inceledi. Fener-
tepe Fuar ve Sergi Alanı’nın bölge
ticaretine önemli katkı sağlayaca-
ğını belirten Kartoğlu, “Her bir
metrekaresini komşularımızın 
hayatınızı kolay hale getirmek için
hazırlayacağız” dedi. I SAYFA 5
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileler ile
birlikte Gezi tutuklusu Tayfun Kah-

raman'ın kızı Vera, Gezi tutuklusu Mine
Özerden'in annesi Halide Özerden ve
Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in doğum
gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal
medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:
“Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel
kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kut-
ladık. En büyük hediyemiz, onu babasına
kavuşturmak… En kısa zamanda olacak
inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan
Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özer-
den'in de doğum gününü kutluyorum.”
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MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Katıldığı televizyon progra-
mında Birleşmiş Milletler'deki

(BM) sunumuna ilişkin konuşan Av-
cılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,
iddialı açıklamalar yaptı. Hançerli,
“İlk kez Türkiye'den bir ilçe belediye
başkanı davet alarak çok önemli bir
oturumda sunum yaptı. Ben de
bunun heyecanını yaşadım ve gurur
duydum. Yaptığımız başarılı çalışma-

lar Birleşmiş Millet-
ler'ce fark edildi. Bu
çalışmalarımızın ve
kalkınma hedefleri-
mizin güçlendiril-
mesi konusunda
bizim de görüş ve
katkılarımız alındı.
Dünyaya örnek
olduk” dedi. I SAYFA 4
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Dünyaya örnek
bir belediyeyiz

İstanbul 
gözbebeğimiz

Başakşehir'de
ticaret hamlesi

HER GUN SIFA
DAGITIYORLAR
Beylikdüzü'nde bulunan Alzheimer hastalarının tedavi gördüğü Özel
Huzur Vadisi Bakım Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı İsmail Demir,
verdikleri hizmetlere ilişkin Damga'ya konuştu. Demir, Alzheimer
hastalarının bakımı için merkezde 7/24 sağlık personeli bulunduğunu
ve ihtiyaç duyulan tüm tıbbi malzemeler mevcut olduğunu belirtti

ÖNEMLİ SAĞLIK HİZMETLERİ VERİYORLAR
Beylikdüzü'nde hizmet veren
Özel Huzur Vadisi Bakım

Merkezi'nin uzmanı İsmail Demir,
Damga'ya konuştu. Alzheimer has-
talarına hizmet verdiklerini belirten
Demir; “Engelli sağlık kurulu ra-
poru bulunmak şartıyla ve raporda
alzheimer ya da demans teşhisinin
olması şartıyla, aile yakınları ile söz-
leşme hazırlayıp merkeze özel hasta

alımı yapılabilmektedir”
dedi. Tedavi yöntemlerinde
de söz eden Demir, “Alzhei-
mer hastasının anlama ve
kavrama yeteneği ile davra-
nışsal (giyinme, yemek, diş,
banyo, hijyen, yakınlarını

tanıma) bulgularında oluşan sorun-
ların azalmasına yardımcı oluyoruz.
Merkezimizde ilaç tedavisi de mev-
cuttur” diye konuştu. I SAYFA 9

ç

KAYBEDECEKLERı
HıCBıR sEY YOK!
Esenyurt’ta bulunan Samsung’a üretim yapan Sunny Atmaca Bilgisayar’da sendikalaştıkları
için işten atılan Özçelik-İş üyesi işçilerin fabrika önünde başlattığı eylem sürüyor. 25 işçinin işten
atıldığı, 60 işçinin izne çıkarıldığı fabrikada izne çıkarılan bir kadın işçi, “Her yer 5 bin 500 lira
veriyor, kaybedecek bir şeyimiz yok, kazanırsak koşullarımız düzelir” ifadelerini kullandı

HABER
yAKUP TEZCAN

SAIBELER
KALKACAK

EĞLENCE SÜRÜYOR

23. Uluslararası İstanbul Bü-
yükçekmece Kültür ve Sanat

Festivali’nde sona yaklaşılırken festi-
valde coşku ve heyecan dinmiyor.
Festival kapsamında gerçekleşen
halk konserlerinde sahne alan sevi-
len sanatçı Koray Avcı, sevilen şarkı-
ları ve sahne şovlarıyla adeta
Büyükçekmece’yi salladı. Sahne
şovlarıyla da büyük beğeni toplayan
Avcı, gecenin ilerleyen saatlerine
kadar devam eden konserde muhte-
şem bir performans sergiledi. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Koray Avcı ve orkes-
trasına teşekkür etti.  I SAYFA 4
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Büyükçekmece'de
doludizgin festival 

HAYAL GERÇEK OLDU

Ünlü aktör Robert De 
Niro’nun 'Stajyer' filmi Beylik-

düzü’nde gerçek oldu. Staj için 
Beylikdüzü Belediyesi’ne başvuran
65 yaşındaki Ayten Baran, başvu-
rusu kabul edilince Grafik Tasarım
Ofisi’nde 5 arkadaşıyla hayalini kur-
duğu çalışma ortamına kavuştu.
Mutluluğunu dile getiren Baran,
“Öğrenmenin ve mücadele etmenin
yaşı yok. İnsan nefes aldığı sürece
hedefine gitmeli” dedi. I SAYFA 16
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Spor Toto Süper Lig'de geçen
sezon tarihinin en kötü performan-

sını sergileyen Galatasaray, yeni sezona
yenilenen kadrosuyla giriyor. I SAYFA 14
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65 yaşında
bir stajyer 

Aslan umutlu!

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e
akan Alibeyköy Deresi'nde son

günlerde görülen balık ve diğer canlı
ölümleri çevre sakinleri arasında en-
dişe yarattı. Çevredekilerin şikayeti
üzerine derede inceleme başlatıldı.
İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı.
Suyun PH değeri ölçülürken, dereden
alınan numuneler laboratuvara götü-
rüldü. Balık ölümlerine neyin yol 
açtığı numunelerin incelenmesi son-
rasında ortaya çıkacak. I SAYFA 5
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Dere ilaçlandı
balıklar öldü!

Hülya
Koçyiğit,

TRT 2 ekran-
larında yayın-
lanan “Film
Gibi Hayatlar”
programında
konuklarını
ağırlamaya devam ediyor. Progra-
mın bu haftaki konuğu, ünlü
oyuncu Bade İşçil oldu. I SAYFA 2
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Bilinmeyenlerini
anlattı

söyLEşİ
DİLEK 

BOZKURT 

DEVA Partisi Beylikdüzü İlçe
Teşkilatı, “Beni Okula Hazırlar

Mısın?” kampanyasının tanıtımını
yaptı. İlçe Başkanı Tuğrul Öztürk,
“Beylikdüzü'ne deva olacağız. İhtiyaç
sahibi ailelerimizin çocuklarına kitap,
oyuncak, ayakkabı ve kırtasiye malze-
meleri konusunda destek olacağız”
şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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Beylikdüzü'ne deva olacağız!

Üsküdar'da, sürücü-
sünün hatalı sollama

yaparak karşı yöne geçtiği
otomobil, İETT otobüsü
ile kafa kafaya geldi. Oto-
büs şoförünün dikkati
olası bir kazayı önlerken, 
o anlar otobüsün kamera-
sına yansıdı. I SAYFA 3
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Kahraman şoför!

Zorlu PSM bu hafta,
yaza damga vuran PSM

Loves Summer konser serisinin
son konseri olan, müziklerinde
sadece alternative rock, post-

punk revival ve indie rock’a
bağlı kalmayıp psikedelik pop,
glam rock ve caz tarzıyla bilet-
leri satışa çıkar çıkmaz tükenen
Arctic Monkeys’i, 9-10 
Ağustos’ta hayranlarıyla 
buluşturacak. I SAYFA 13

Bu hafta sanat haftası
ç



 ZORLU Center, Latin rüzgarları 
estirecek bir Milonga gecesine hazır-
lanıyor. 10 Ağustos Çarşamba akşamı 

tango severlerin bir araya gelerek dans ede-
ceği Milonga gecesinde Türkiye’nin önemli 
sahnelerinde tango ve dans performanslarıyla 
adlarından söz ettiren Ali Alper Özdemir ve 
Özge Çolak, geceye özel gösterileriyle Zorlu 
Center misafirleriyle buluşacak.  La Fortune 
The Tango Orkestrası’nın canlı performansı 
ile renklenecek gece, 
19:30’da başlayacak. 
Zorlu Center Meydan 
Katı’nda gerçekleşe-
cek Milonga gecesi, 
herkesin ücretsiz katı-
lımına açık olacak.

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

7 AĞUSTOS 2022 PAZAR

“Gıda intoleransımızın olup olmadığını nasıl anlarız?” “Gıda intoleransı ile gıda alerjisi arasındaki 
farklar nelerdir?” “Gıda intoleransını tedavi etmek mümkün müdür?” Merak edilen tüm soruların 
cevaplarını Infinity Regenerative Clinic Genetik ve Kök Hücre Koordinatörü Dr. Elif İnanç ile konuştuk

Tolerans kelimesi hoş 
görmek, tahammül etmek, 
katlanabilmek anlamlarına 

geliyor. İntolerans ise tahmin 
edilebileceği gibi bu kavramın 
tam tersine işaret ediyor. Birçok 
bireyin hayat kalitesini olumsuz 
yönde etkileyen gıda intoleransı; 
vücuttaki bazı enzimlerin eksikliği 
sonucu besinlerin düzgün sindi-
rilememesi, yani tolere edileme-
mesi sebebiyle ortaya çıkıyor. Bu 
durum, sindirim sistemi özelinde 
hasarlara ve tedavi edilmezse 
vücudun genelinde birçok prob-
leme neden olabiliyor.  “Gıda 
intoleransımızın olup olmadığını 
nasıl anlarız?” “Gıda intoleransı 
ile gıda alerjisi arasındaki farklar 
nelerdir?” “Gıda intoleransını 
tedavi etmek mümkün müdür?” 
Merak edilen tüm soruların 
cevaplarını Infinity Regenerative 
Clinic Genetik ve Kök Hücre 
Koordinatörü Dr. Elif İnanç ile 
konuştuk.

Vücudunuzu gözlemleyin
Gıda alerjisi ve gıda intoleransı 
genellikle birbirine karıştırılan, 
oysaki birbirinden oldukça farklı 
olan iki kavram. Gıda intoleran-
sı, besinlerin neden olduğu bir 
sindirim sistemi yanıtıyken; gıda 
alerjisi, bağışıklık sisteminin bir 
reaksiyonudur diyen Dr. Elif 
İnanç, “Her iki belirti de tedavi 
edilmediği sürece yaşamlarımızda 
ciddi sorunlar teşkil edebiliyor 
ancak, gıda alerjileri fark edil-
mezse çok daha ciddi otoimmün 
hastalıklara neden olabiliyor. 
Bireyin, vücudunda meydana 
gelen belirtileri fark etmesi ve 
gözlemlemesi, bu noktada büyük 
önem taşıyor. Mide ağrısı, midede 
yanma, bulantı, kusma, baş ağrısı, 
halsizlik, ishal, şişkinlik hissi 
kişilerin gıda intoleransına sahip 
olabileceğinin en yaygın belirtileri 
arasında yer alıyor” dedi.

Süt masum olmayabilir
Genellikle intoleransa neden 

olan bir maddenin düşük oran-
da tüketildiğinde vücudun bunu 
tolere edebileceğini ancak, miktar 
arttıkça gıda intoleransının etkile-
rinin dayanılmaz bir hal alabilece-
ğini hatırlatan Dr. Elif İnanç, “En 
yaygın görülen gıda intoleransı 
ise kuşkusuz laktoz, gluten ve 
kafeindir. Laktoz intoleransı olan 
bireyler, sütün içerisinde bulunan 
ve bir şeker olan laktozu sindi-
remezler. Bu da bedenlerinde 
rahatsız edici türlü semptomlara 
neden olur. Gluten ve kafeinde 
de durum bundan farklı değil” 
diye devam etti. 

Yaşam kalitesini belirler
Danışanlar, vücutlarında yaşadığı 
olumsuz belirtileri fark ettikten 
sonra genellikle uzmanlara danı-
şır ve intolerans testine sokulur-
lar. Bazen de eliminasyon diyeti-
ne tabi tutulurlar. Bu yöntemler 
ile kişilerin hangi besinlere karşı 
intoleransının olduğu saptanır. 
Gıda intoleransını öğrenen bi-
reyler için tek tedavi yönteminin, 

intoleransa neden olan besinlerin 
beslenme düzeninden çıkarılması 
ya da vücudun tolere edebileceği 
miktarda tüketilmesinin sağlan-
ması olduğunu söyleyen Dr. Elif 
İnanç, “Eğer intoleransa neden 
olan besin kişinin sağlıklı bir 
yaşam için muhakkak tüketmesi 
gereken bir gıda ise; onun yerine 
aynı besin öğelerine sahip başka 
gıdalar tüketilmelidir. Bir uzman 
rehberliğinde gıda intoleransını 
keşfeden bireyler hayatlarını daha 
kaliteli sürdürmeye devam eder-
ler” şeklinde konuştu.

SEMANUR POLAT

İNSTAGRAM Direkt Mesaj ile 
başlayan alışveriş döneminin e-ticaret 
davranışlarını 2 katına çıkacağının al-

tını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu 
Yasin Kaplan, “Sosyal medyada gezerken 
beğendiğimiz ve istediğimiz ürünlere vakit 
kaybetmeden direkt alışveriş yapabileceğiz. 
Sürecin kısalması ve güvenli olması nedeniy-
le alışveriş harcamaları giderek artacaktır. 
Burada kullanıcılar uygulamadan çıkmadan 
Direkt Mesaj ile herhangi bir ödeme yön-
temi ile ödemelerini yapabilecekler. Süreç 
doğru ilerlediğinde başarıya ulaşacaktır. An-
cak alışveriş süreci ile ilgili tüm detayların 
bilinmesi ve her türlü hile oyunlarına karşı 
temkinli yaklaşılmalı” dedi.

Sorunlar olabilir
Bu sürecin büyük bir güvenlik problemini de 
beraberinde getireceğini söyleyen Kaplan, 
kullanıcılar bilinçlendikçe sosyal medyadan 
dolandırıcılık yöntemlerinin de azalacağını 
söyledi. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: 
“Alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 
birkaç önemli husus bulunuyor. Bunlara 
dikkat edildiğinde alışveriş süreci başarıyla 
tamamlanacaktır. Öncelikle alışveriş ya-
pacağımız hesabın, işletme profili olması 
gerekiyor. Hesaptan alışveriş yaparken ürün 
linkinin kimden geldiğine dikkat edilmeli ve 
link özelliğine bakılmalı. Hesapta kullanılan 
görsel ve yazıların belli bir konsepte uygun 
ve düzgün bir içerik ile paylaşılıyor olması 
güvenilir olduğunu gösterir. Aynı zamanda 
sahte müşteri memnuniyet mesajlarına da 
dikkat etmek gerekiyor. Bu yazılara her za-
man güven duyulmamalı. Aynı zamanda iş-
letme hesaplarının takipçi, beğeni ve yorum 
sayılarının oranına dikkat edilmesi gereki-
yor. Oranlardaki uyumsuzluk ve yorumların 
kapalı olması da güvenlik sorunu olduğuna 
işaret ediyor.” 

Sahte hesaplara 
DIKKAT EDIN

TANGO SEVERLER 
Zorlu’da buluşacak

ONCE FARK ET ONCE FARK ET 
SONRA DEGISSONRA DEGIS

SON olarak Duygu Ase-
na’nın aynı adlı eserinden 
uyarlanan ve dijital bir 

platformda yayınlanan, ‘’Aslın-
da Özgürsün’’ dizisinde rol alan 
Bade İşçil, Duygu Asena için 
‘’Benim bilmediğim bir dönemde 
bir akım yaratmış çok değerli 
biri. Bu proje bana teklif edildiği 
zaman onu daha çok araştır-
dım.’’ dedi. Dizide, evliliğinde 
mutsuzluklar yaşayan bir kadını 
canlandıran Bade İşçil, ‘’Rol 
gelince, evet hayatta böyle şeyler 
de oluyor, dedim. Oyunculukta 
canlandıracağım karakteri çö-
zümlerken, onunla ilgili duygu-
ları anlamaya, empati kurmaya 
çalışan biriyim. Dizi, kadınların 
aslında gücüne inanması gerekti-
ğini ve özgür olduğunu savunuyor 
fikren. ‘Mutsuzsan mutsuzluğunu 
ifade et, iletişim kur ve olması 
gereken neyse onu da yapabilir-
sin’ düşüncesini desteklemeye 
çalışıyoruz. Bir şansımız var ve 
doğru yaşamak, keyfini çıkarmak 
da gerekiyor. Olabildiğince doğru 
olanı, kendini iyi hissettirecek 
olan ne ise onu yaşamayı seçmek 
daha doğru geliyor bana.’’ dedi. 
İlk kamera önü deneyimi olan 
program sunuculuğunun ardın-
dan oyunculuk teklifleri aldığını 
söyleyen İşçil, kendisini oyuncu-
luğa, yönetmen Andaç Hazneda-
roğlu’nun, inandırdığını ifade etti. 

İşçil ‘’Gülpare dizisinde ilk çekim 
günümdü. Oyunculuğu hiç bilmi-
yordum. Andaç Haznedaroğlu ile 
çok kısa süre beraber çalıştık ama 
beni bu işe inandırıp, enerjisini 
bende hissettiğini söyledi. Özel-
likle kadının düşmanının, yine 
kadın olduğu zamandı benim için 
o zamanlar. Beni bir kadın teşvik 
edince, çok mutlu olmuştum, 
kadının destek veriyor olması çok 
daha değerli gelmişti.’’ dedi.

Sarışınlar bizde de var
‘’Ezel’’ dizisiyle kariyerinde 
yükselişe geçen Bade İşçil, diziyle 
ilgili ‘’Ezel, benim oyunculuğu an-
lama alanım oldu. Tuncel Kurtiz 
gibi bir usta ile karşılıklı oyna-
maktan dolayı çok şanslıyım. Çok 
değerli bir kişiydi.’’ dedi. Sarışın 
oyuncuların aynı rollerde oyna-
masıyla ilgili gelen soru üzerine 
Bade İşçil ‘’Belli bir kulvara koyu-
yorlar ve hep o kulvarda aranan 
oluyor. Bu biraz değişti artık ga-
liba. Gayet sıradanı oynayabiliyo-
ruz. Sarışınlar, Türk toplumunda 
da var. Artık Avrupai bir özellik 
gibi de değil.’’ dedi.

Tiyatro açıklaması 
Tiyatroda yer alıp almayacağı ile 
ilgili de samimi açıklamalarda bu-
lunan Bade İşçil ‘’Bir tarafım ister 
ama saygısızlık olarak düşünüyo-
rum. Saygısızlık olsun istemem. 
Dizi biraz daha popüler kültürle 
ilgili, sonradan yapılabilir. Tiyat-

ro yapmak, eğitimini almış olan 
insanlara saygısızlık olur gibi. Ya-
panlar da var, saygı duyuyorum. 
Ben haddim değilmiş gibi düşünü-
yorum. Ben moda ve tekstil tasarı-
mı okurken hevesimi kıran bir şey 
olmuştu. Çok varlıklı insanların 
veya eşleri çok varlıklı olan insan-
ların, ben o kadar emek harcar-
ken keyfi olarak moda evi açması, 
arkadaşlarla bir arada bir atölye 
açmayı hesaplarken ve bütçeleri 
düşünürken, benim duyulmak için 
savaş vermem gerekirken, onların 
kolayca ulaşıyor olması benim 
hevesimi kırmıştı. Belki ben de 
ekranda bir iş yaparak, esas işimi 
yapmayıp oyunculuğu seçmiş biri 
olarak bile, birinin hakkını yemi-
şimdir.’’ dedi.

Oyunculukta sınırı yok
İşçil, oyunculukta sınırları olup 
olmadığı sorusu üzerine ise  
‘’Eğer senaryoyu çok destekleyen 
bir şey ise o zaman onun üzerine 

konuşup, yapabildiğim kadarını 
yapmaya çalışırım. Müstehcen 
dışında. Ama rol için gerekeni 
yapıyorum. Hissediyorsam ve ger-
çekten role inanıp, o karakterin 
de olması gerektiği şeyi yansıta-
cak olan o ise, tabii ki yapıyorum. 
Bazı işlerde görüyoruz: O filmin 
içinde öyle bir sahneye ihtiyaç 
yok ama olsun diye yapılmış bazı 
sahneler olabiliyor. Bazen irite 
de ediyor insanı. Güzel bir iş için 
izliyoruz, içine niye böyle bir şey 
konmuş, diye baktığım çok iş var. 
Şu ara özellikle. Türk yapımlar 
için demiyorum. Bir şeye hizmet 
etmiyorsa, reyting uğruna ken-
dimi harcatmam diyelim.’’ dedi. 
Anne olduktan sonra hayata 
bakışının değiştiğini hissettiğini 
belirten oyuncu, ‘’Azur öncesini 
hiç hatırlamıyorum gibi bir şey. 
Hep o varmış, onunla bir bütü-
nüm gibi hissediyorum. Çocuk 
benden bağımsızlaştı ama ben 
kopamıyorum.’’ dedi.

BURAK ZİHNİ

BILINMEYENLERINI ANLATTIBILINMEYENLERINI ANLATTI
Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Ha-
yatlar” programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. 
Programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Bade İşçil oldu

CANSU Melis Karakuş, tatil 
rotasına dair merak edilenle-
ri ve tatil detaylarını MAG’a 

özel anlattı. Bu yaz için tatil planla-
rını anlatan Cansu Melis Karakuş 
“Çok da planlamadan, akışında 
geçiriyorum yazları genelde ama 
daha çok dinlendiğim, sakin tatilleri 
seviyorum. Annem Marmaris’te, kız 
kardeşim Bodrum’da yaşadığı için 
ailemle bol vakit geçiriyorum tatille-
rimde. Ara ara bir iki gün arkadaş-
larımla Bodrum ya da Çeşme’de bu-
luşup eğleniyorum da tabii. Bazen 
birkaç gün tekne tatillerimiz oluyor 
yine Marmaris, Göcek, Bodrum 
koylarında; ama çoğunlukla doğaç-

lama oluyor, dolayısıyla planlarım 
yok diyebilirim” dedi. Unutamadığı 
tatil anısını anlatan Karakuş “İlk 
aklıma gelen; kız arkadaşlarımla 
çok eğlendiğim bir doğum günü 
tatilim var unutamadığım. Bir de en 
yakın arkadaşımla gece yarısı yarım 
saat içinde karar verip, bavul yapıp, 
bilet alıp gittiğimiz yurt dışı tatilimiz 
var yine çok mutlu olduğumuz. Te-
sadüflerle, çok şaşırdığımız bir sürü 
şey yaşamıştık; sürekli bir filmin 
içinde gibiydik” ifadelerini kullandı. 

Aile ve arkadaş vurgusu
Karakuş, Türkiye’de ve dünyada en 
sevdiğiniz tatil yerleri? Sorusuna ise 

“Marmaris ve Muğla’nın ilçelerine, 
koylarına bayılıyorum. Atina ve Yu-
nan adalarını çok seviyorum. Tabii 
daha gitmek istediğim çok yer var 
ama huzurlu ve mutlu hissettiğim 
yerler ailemin ve arkadaşlarımın 
olduğu yerler” cevabını verdi. Bu 
yılki tatil bavulu favorilerini anlatan 
Cansu Melis Karakuş “Elbiseler, 
terlikler, güneş kremleri! Her za-
man! Yazın gelmesine ve elbiseler 
giymeye bayılıyorum gerçekten” 
dedi. Cansu Melis Karakuş, zaman 
geçirmekten en çok keyif aldığı 
tatil partnerlerinin ise; kız kardeşi 
Ceren, arkadaşları Gizem, Neşe ve 
köpeği Alice olduğunu söyledi.  

CANSU’NUN TATiL ROTASI
Best Model of Turkey 2014 birincisi güzel oyuncu Cansu Melis Karakuş favori 
tatil yerlerini, hayallerini ve rutinlerini MAG Ağustos sayısında anlattı

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen 
sosyal medya uygulamaları, başlatılan yeni 
yöntemler ile adeta bir pazar yeri özelliğine 
sahip oldu. Link paylaşımı ve reklamlar ile 
kullanıcıları alışveriş yapmaya çeken yöntem-
lerin yanı sıra İnstagram’da Direkt Mesaj’dan 
alışveriş dönemi başladı

Çanakkale 18 Mart Üniver-
sitesi’nden aldığım öğrenci 

kimliğim kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. İnci Ezgin

ZAYİ



ESENYURT’TA uyuşturucu 
bağımlısı olduğu iddia edilen 
Selami Ş. (36) döner bıçağıyla 
çevreye tehditler savurarak, 
kendine zarar verdi. Selami Ş. 
ekiplerin uzun uğraşları sonucun-
da ikna edilerek gözaltına alındı. 
Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih 
Mahallesinde meydana geldi.  
Uyuşturucu bağımlısı olduğu id-
dia edilen Selami Ş. döner bıçağı 
ve bıçak ile caddeye çıktı. Elin-
deki döner bıçağı ile çevreye teh-
ditler savuran Selami Ş. kendine 
de zarar verdi. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda polis ekibi sevk 

edildi. Ekipler, cadde üzerinde 
geniş güvenlik önlemleri aldı. 
Selami Ş. yaklaşık 1 saat süren 
çalışmanın sonunda ikna edilerek 
gözaltına alındı. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

İddiaya göre, Yasin Güngör 
yönetimindeki TIR, Haydarpa-
şa’dan Mersin’e doğru yola çıktı. 
Navigasyon yardımıyla hareket 
eden şoförün aracı Bahariye Cad-
desi’nde geldiğinde ara sokakta 
sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaş-

lar TIR’ı kurtarmak için seferber 
oldu. Aracın rahat hareket ede-
bilmesi için Bahariye Caddesinde 
bulunan mantar dubalar çıkarıldı. 
Saatler süren çalışmalar sonucu 
TIR alkışlar eşliğinde kurtarıla-
rak Kuşdili Caddesi’ne çıkarıldı. 
Olay yerine gelen polis ekipleri ise 
tramvay yoluna giren TIR şoförü-
ne 196 lira ceza uyguladı.

Saatler süren TIR kurtarma çabası

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı elektrikli 
skuter kullananlara cezai işlem uygulandı. Kaldırımda skuter kul-
lanırken yakalanıp, ceza yazılan skuter sürücü, “Polislerin canları 
sıkıldı, bize ceza yazdılar. Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım” dedi

Pendik’te makilikte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzeri-
ne olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otlukta bulunan 20 arı kovanı yanarak kül oldu

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

YANGINDA ARI KOVANLARI
BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

MALTEPE’DE bir 
apartman dairesinde 
erkek cesedi bulundu. 

Yakınları olay yerinde sinir 
krizleri geçirdi. Olay saat 
23:30 sıralarında Maltepe 
Altıntepe Mahallesi Emin 
Ali Paşa Caddesi üzerinde 
bulunan 5 katlı bir apartman-
da meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, daire içerisinde 
hareketsiz yattığını gören 
kişinin yakınları durumu 112 
Acil Çağrı Merkezime bildir-
di. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri hare-
ketsiz yatan kişinin hayatını 
kaybettiğini belirledi. Ölümü 
şüpheli bulan nöbetçi savcı 
olay yerine gelerek incele-
melerde bulundu. Olay yeri 
inceleme ekiplerinin çalışma-
larının ardından ölen kişinin 
cansız bedeni Adli Tıp Morgu-
na kaldırıldı. Cenaze tabutla 
araca yüklenirken yakınları si-
nir krizi geçirdi. Kederli aileyi 
çevredekiler sakinleştirmeye 
çalıştı. Polis ekiplerinin olayla 
ilgili çalışması sürüyor. DHA

TEKİRDAĞ’DA yolcu 
minibüsünde yasa dışı 
yollardan yurt dışına 

çıkış hazırlığındaki Bangladeş 
ve Nepal uyruklu 22 kaçak 
göçmen yakalandı. Göçmenlere 
organizatörlük yaptığı belir-
lenen 2 kişi ise tutuklandı. İl 
Emniyet Müdürlüğü Göçmen 
Kaçakçılığı ile Mücadele ve 
Hudut Kapıları Şube Müdür-
lüğü ekipleri, şehir içinde 
yolcu taşımacılığında kullanılan 
minibüs ile Tekirdağ üzerinden 
göçmen kaçakçılığı yapılacağını 
belirledi. Uygulama noktasında 
önlem alan polis, takip edilen 
minibüsü durdurarak kontrol 
etti. Yasa dışı yollardan yurt 
dışına çıkış hazırlığında olduk-
ları belirlenen 14 Bangladeş ve 
8 Nepal uyruklu kaçak göçmen 
yakalandı. Göçmenlere organi-
zatörlük yaptığı tespit edilen 
S.E. ile S.Ç. ise gözaltına alındı, 
üzerlerindeki 10 bin 200 liraya 
el koyuldu. Kaçak göçmenler, 
işlemlerinin ardından İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü’ne teslim 
edildi. Adliyeye sevk edilen S.E. 
ile S.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe 
tutuklandı. DHA

Şüpheli ölüm!

Kaçak göçmenler
yakayı ele verdi

Üsküdar Beylerbeyi Tüneli 
çıkışında salı günü sabah 
saatlerinde, sürücüsünün 

hatalı sollama yaparak karşı yöne 
geçtiği otomobil, Ümraniye-Üsküdar 
seferini yapan İETT otobüsü ile kafa 
ile kafaya geldi. İETT otobüs şoförü 
Abdullah Kılıç, karşısına çıkan 
otomobile çarpmaya ramak kala 
anlık reflekse otobüsü durdurabildi. 
Hatalı sollama yapan otomobil sürü-
cüsü ise bir şey olmamış gibi yoluna 
devam etti. Otobüsteki yolcular 
büyük panik yaşadı.

Tecrübeyle kurtardık
Trafikteki her türlü olumsuzluğa 
karşı hazırlıklı olduklarını söyleyen 
otobüs şoförü Abdullah Kılıç “Sabah 
Ümraniye’den geliyordum. Beyler-
beyi Tüneli’nde otomobil birden 
önüme çıktı. Bizde aldığımız eğitim-

ler sayesinde hemen durduk. Kork-
tuk. Ayakta birkaç yolcumuz vardı. 
Allahtan kimseye bir şey olmadı. 
Biz aldığımız eğitimlerimiz, yılların 
tecrübesiyle ve dikkatimiz sayesinde 
kurtardık. Genelde bizim önümüze 
motosiklet çıkardı. Bu sefer otomo-
bil çıktı. Sürücü döndü gitti. Ben bir 
şey demedim. Belki kafası dalgındı, 
belki sarhoş. Burası İstanbul. Her an 
her yerden her şey çıkabilir” dedi.

Kameralar kaydetti
Kazanın son anda önlendiği o anlar 
ise otobüsün kamerası tarafından 
kaydedildi. Görüntülerde, tünel 
çıkışında hatalı sollama yapan oto-
mobil sürücüsünü fark eden şoförün 
panik yapmadan son anda durduğu 
anlar yer alıyor. Otomobil sürücüsü 
ise kendi şeridine geçerek hızla olay 
yerinden ayrılıyor. DHA

TRAFIK Denetleme 
Şube Müdürlüğü ekip-
leri, Bebek Cevdet Paşa 

Caddesi’nde saat 15.00’te elekt-
rikli skuter sürücülerine yönelik 
denetim başlattı. Kaldırımda 
skuter süren ya da yolda birden 
fazla kişiyle skutera binenlere 
427 lira para cezası uygulandı. 
Kaldırımda skuter kullanırken 
ceza yazılan Samet Öter, “427 
lira ceza yazdılar. Canları sıkıldı 
bize ceza yazıyorlar. Ben kaldı-

rımda gidiyordum, yoldan gitsek 
araba bize çarpsa can güvenli-
ğimiz yok. Kaldırımdan gitsek 
her zaman bahane buluyorlar. 
Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi 
yırtıp atacağım. Biz kaldırımdan 
giderken hiç uyarmadılar, direk 
cezayı yazdılar. Ters yönden git-
sek yine bahane bulup bize yine 
ceza yazarlardı. Kafalarına göre 
ceza yazıyorlar” dedi. Skutera iki 
kişi binenler de durdurulup, 427 
lira ceza yazıldı.  DHA

Kendi etti kendi buldu
Kadıköy’de şoförünün navigasyonu takip ederek ilerlediği 
iddia edilen TIR, ara sokakta sıkıştı. Saatler süren çalışma-
lar sonucu TIR kurtarılırken, şoföre cezai işlem uygulandı

Üsküdar’da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği Üsküdar’da, sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği 
otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Otobüs şoförünün dik-otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Otobüs şoförünün dik-
kati olası bir kazayı önlerken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdıkati olası bir kazayı önlerken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı

YANGIN, saat 17.00 sırala-
rında Pendik Ramazanoğlu 
Mahallesi’nde maki ve otların 

bulunduğu bölgede çıktı. Rüzgarın 
da etkisiyle alevler kısa sürede geniş 
bir alanı kapladı. Dumanları gören 
mahalle sakinleri durumu itfaiye 
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri müdahale ederek 
yangını söndürdü.  Otlukta bulunan 
150 arı kovanından 20’si yanarak 
kül oldu. Yaklaşık 4 yıldır bölgede 

arıcılık yapan Mehmet Terzi haberi 
alır almaz olay yerine koştu. Terzi, 
“Arkadaş telefon açtı bana. Geldi-
ğim zaman buralar yanmıştı zaten. 
20 kovan civarında arı yanmış. Aşağı 
yukarı 20-25 bin lira zararımız var. 
Yangının nasıl çıktığından haberi-
miz yok” dedi. Yangın çevredeki 
vatandaşlar tarafından cep telefonu 
kamerasına kaydedildi. Polis ve itfa-
iyenin yangının çıkış nedenine ilişkin 
incelemesi sürüyor.

AHIRKAPI’DA, erzak ikmali 
yapılan Türk firmasına ait Marşal 
Adaları bandıralı ‘SSI PROVI-

DENCE’ isimli gemiye, Liberya bandıralı 
‘PHİLİPP OLDENDORFF’ isimli gemi 
çarptı. Liberya bayraklı geminin henüz 
belirlenemeyen bir nedenle bir süre 
sürüklendiği ve Türk gemisine çarpa-
rak durabildiği öğrenildi. Çarpışmanın 
sonucunda 2 gemide de hasar meydana 
gelirken, erzak ikmali yapan personelin 

son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada 
ölen ya da yaralanan olmazken, gemi-
lerde yapılan incelemede gemilerin su 
almadığı ve makinelerinde herhangi bir 
arıza bulunmadığı belirlendi. Kaza yapan 
iki gemi de yaklaşık 2 buçuk kilometre 
mesafede Yenikapı açıklarında demirle-
di. Gemiler havadan görüntülendi. Öte 
yandan kaza anına ilişkin görüntüler gemi 
personelleri tarafından sosyal medyada 
paylaşıldı. DHA

DENIZDE KAZA!
Ahırkapı’da henüz belirlenemeyen bir nedenle 
sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait 
başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yarala-
nan olmazken, 2 gemide de hasar meydana geldi
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B ugün günlerden pazar. Hani Nazım'ın
bir şiiri var ya;
“Bugün pazar.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün
bu kadar benden uzak
bu kadar mavibu kadar geniş olduğuna şaşarak
kımıldamadan durdum.
Sonra saygıyla toprağa oturdum,
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,

bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben...
Bahtiyarım...”
İşte ne vakit günlerden pazar olsa bu şiir

aklıma gelir. Sadece şiir değil türlü türlü
beyhudelik, berduşluk ve tembellik.

Kalabalık aile kahvaltılarının yerini alan bir
başınalığımız. Sade birkaç fincan kahve eşliğinde
yanıp duran sigaralardan ibaret kahvaltılarımız...

Umutsuzluk, umut etmek. Gitgeller. Kah
iyiyi düşünmek kah kötüyü düşünmek. Pazar
günleri yoruyor. Pazar günleri değil de 
pazarın getirdiği ham ervahlık yoruyor. 

Kendi kendime konuşuyorum sonra;
bugün acaba ne yapsam? 

Nazım gibi mahpus da değiliz ki sokağa
çıkınca mutlu olalım... 

İnsan sahip olduklarıyla mutlu olmak için
yokluğuyla sınanmalı işte. Aşkta da böyle
ailede de iş hayatında da... 

Hayatın olmazsa olmaz altın kuralı;
Neyi kaybedersen,
O'nu ararsın.

Bazen bir kadını ararsın.
Bazen yere düşürdüğün birkaç lirayı

yahut 100-200 liralık banknotu. 
Bazen sevdiğin bir arkadaşını ararsın.
Bazen uydu üzerinde bir kanal ararsın.
Bazen bir kitap.
Bazen bir bardak su.
Nihayetinde hep mutluluğu ararsın. Eksik

gördüğünü tamamlamayı. Tamamladıktan
sonra da doymazsın...

Ama işte bugün pazar.
Bugün bizi güneşe çıkardılar...
Telaş yok, panik yok, sakin, sessiz bir

gün. “Dünyada tembellikten daha yorucu ne
var” diyen Oblomov misali; 

Tembel, miskin, düşüncesiz uzanıp kalıyo-
ruz öyle.

Bugün pazar, bugün iyi de güzel de.
Yarın işte dostlarım!
Yarın biliyorsunuz pazartesi. Ah kahro-

lası pazartesi. Büyük üstat Henry Charles
Bukowski geliyor pazartesi deyince de ak-
lıma. Diyor ki;

“Pazartesi sabahı.
Parası yok, ve aç, aylardır aç, ve
Bir sonraki şişeydi tek kaygımız,
Zirveydi, Tanrı'ydı...
”Ama olsun. Bugün pazar. Yarını yarın

düşünür, kaygıya yarın düşeriz. Tembellikle
gülümseyebilenlere ne mutlu...

Pazar’a bir yazı

Geçtiğimiz yıllarda öğrencileri yurt dışı
kamplarıyla ödüllendiren Gaziosman-
paşa Belediyesi, bu yıl da ilçedeki liselerde

okul birincisi olan 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencile-
rini Bosna Hersek'e gönderiyor. Kamp ve gezi ön-
cesi Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Davet
Salonu’nda program düzenlendi. Programa Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
lise birincisi öğrenciler ve aileleri katıldı.  Programda
gençlere hitap eden Başkan Usta, “Biz, ülkemizin
değerleri olarak sizleri görüyoruz, geleceği olarak
sizleri görüyoruz, umutları olarak sizleri görüyoruz.
Gezi ve kampın gerek dünya hayatınıza gerek eğitim
hayatınıza gerekse ülke ile ilgili temsil noktasındaki
sorumluluklarınıza çok büyük bir katkı sağlayaca-
ğını düşünüyoruz. Sadece üniversiteyi kazanmak,
bitirmek hatta çok iyi bir işe girmek, bir makam sa-
hibi olmak tek başına yeterli olmuyor. Bu ülkenin;
okumuş, meslek sahibi olmuş, bilgi ve teknoloji fır-
satlarını en iyi şekilde kullanabilen, takip edebilen,
geliştirebilen gençlere ihtiyacı olduğu kadar, değerle-
rini bilen, anlayan, anlatan, yaşayan ve yaşatan ne-
sillere de ihtiyacı var” dedi.

Çok güzel bir deneyim oldu

Gezi ve kamp programına katılacak olan 9. sınıf öğ-
rencisi Ayşe İpek Demirel, “Yurt dışını ilk defa geze-
cek ben de dahil bir sürü kişi var. Hem böyle eğitim
alma açısından İngilizce öğrenmek, oradaki yeni in-
sanlarla tanışmak, sosyalleşmek, deniz gibi sportif
açılardan kendimizi geliştirmek için bence çok güzel
bir deneyim. Bence çok güzel olacak hepimiz için.
Başarımızın karşılığını aldığımızı görmek de diğer
senelerde kendimizi motive etmemizi sağlayacak”
diye konuştu.

Buradaki insanlar güven veriyor

12. sınıf öğrencisi Özhan Eren Çelikçi, “Öncelikle
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, bizi dü-
şündüğü için. Mutluyum, heyecanlıyım. Eğitim ala-
cağız, gezeceğiz, eğleneceğiz, kültürleri göreceğiz,
oradaki insanlarla tanışacağız, iletişime geçeceğiz.
İlk defa ailemden ayrılıyorum ama buradaki insan-
lara güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Aktiviteler düzenlenecek

15 günlük kamp programında ulaşım, konaklama,
sabah-öğle-akşam yemekleri, Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi tarafından karşılanacak. Öğrenciler, Uluslar-
arası Saraybosna Üniversitesi’nde haftada 20 saat
olmak üzere toplamda 40 saat İngilizce dersi alacak.
Kalan vakitlerde ise profesyonel rehberler eşliğinde
Saraybosna, Mostar, Travnik gibi tarihi ve turistik
kentleri gezme imkanı bulacak olan öğrenciler, spor
aktiviteleri ile keyifli vakit geçirecek.

süleymanpaşa Belediye Konservatu-
varı bünyesinde kurulan ve iki yılda çok
sayıda büyük gösteriye imza atan Paşa

Halk Dansları Topluluğu, Şile Belediyesi tarafından
düzenlenen 33’üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve
Sanat Festivali’nde boy gösterdi. 50’nin üzerinde
dansçıdan oluşan ve tamamen Süleymanpaşa’da
yaşayan gençlerden kurulu
olan Paşa Halk Dansları
Topluluğu, kurulduğu gün-
den bugüne çok sayıda
ulusal ve uluslararası et-
kinlikte yer alarak Süley-
manpaşa’yı başarıyla
temsil ediyor.

Şile halkı alkışladı

Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel’in, “Gençlere fırsat verildi-
ğinde neler yapabileceklerinin en iyi örneklerinden
biri” olarak lanse ettiği Paşa Halk Dansları Toplu-
luğu, son olarak Şile Belediyesi tarafından organize
edilen 33. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat
Festivali’nde sahne alarak Tekirdağ’ı en iyi şekilde
temsil etti. Şile halkının ve festivale gelen vatandaş-
ların büyük ilgi gösterdiği ve beğeni ile izlediği gös-
teri, dakikalarca alkışlandı. Nefes isimli Türklerin
Anadolu’ya girişinden günümüze uzanan tarihi yol-
culuklarını betimleyen gösterileri ile büyük beğeni
toplayan Topluluk, her geçen gün daha çok tanını-
yor ve çok sayıda organizasyondan davet alıyor.

YAKUP TEZCAN

A vcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli FOX
Tv'de katıldığı programda

BM'de yaptığı sunuma ilişkin de-
tayları paylaştı. Hançerli, “İlk kez
Türkiye'den bir ilçe belediye baş-
kanı davet alarak çok önemli bir
oturumda sunum yaptı. Ben de
bunun heyecanını yaşadım ve
gurur duydum. Yaptığımız başarılı
çalışmalar Birleşmiş Milletler'ce
fark edildi. Bu çalışmalarımızın ve
kalkınma hedeflerimizin güçlendi-
rilmesi konusunda bizim de görüş
ve katkılarımız alındı. Dünyada
yerelde sürdürülebilir kalkınmanın
güçlenmesi adına bizler çalışıyo-
ruz ve dünyaya da örnek gösterili-
yor. Bunun haklı gurur ve
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Davet edilen tek belediye

BM'ye davet edilen tek belediye
olmanın gururunu yaşadıklarını
da aktaran Hançerli, “Birleşmiş
Milletler'in 2030 hedefi var. 16
tane sürdürülebilir kalkınma he-
defleri var. Yoksulluğa, açlığa,
iklim krizine son vermek istiyorlar
bunun gibi 16 başlık var. Birleşmiş
Milletler'in bu hedeflerini biz de

belediye olarak paylaşıyoruz.
Dünyadan kentimizden açlığı son-
landırmak istiyoruz. Çevre prob-
lemlerini çözmek daha eşit adil bir
dünya kurulması hedeflerine katkı

sunuyoruz. Avcılar'dan gönüllü bir
yerel değerlendirme raporu hazır-
ladık. Avcılar'ımız ne aşamada,
hangi seviyede bunu tespit ediyo-
ruz. Sürdürülebilir kalkınma konu-

sunda neredeyiz bir rapor hazırla-
dık. Bu raporu Birleşmiş Millet-
ler'e sunduk. Bu rapor uluslar
arası kuruluşlar nezdinde değer-
lendirilecek biz de kontrol edece-
ğiz. 2030 yılı Avcılar için önemli
bir yıl olacak. Bunun sözünü tüm
Avcılar'a vermiş olduk. Bu çalış-
mamız Türkiye'den tek. Davet edi-
len tek belediyeyiz” diye konuştu.

7 bin kişiye iş bulduk

Avcılar Belediyesi'nin yokluk ve iş-
sizlik gibi konularla da mücadele
ettiğinin altını çizen Hançerli, “Be-
lediye başkanı olduğumdan beri
bu hedefler bizim hedeflerimizdir.
3 yıldır evinde yapamayacak du-
rumda olan her bir komşumuzun
sıcak yemeğini yılın 365 günü
ulaştırdık. Avcılar'da aç kimseyi bı-
rakmadık. Tabii yoksulluğu son-
landırabilmek için kalkınma
sağlamamız gerekiyor. İstihdam
yaratmalıyız, Avcılarlı hemşehrile-
rimize iş bulmalıyız. Bunun için
bir İnovasyon Merkezi açtık, İstih-
dam Merkezi açtık, vatandaşları-
mıza iş bulduk. İş dünyası ile ortak
hareket ederek vatandaşlarımıza iş
bulduk. Sadece 7 ayda bin vatan-
daşımıza iş bulduk” ifadelerini
kullandı.

Sen yeter ki başar!

Süleymanpaşa Şile'de

AvcılAr dUnyAyA
Ornek OlUyOr
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli katıldığı televizyon programında Birleşmiş Milletler'de
(BM) yaptığı Avcılar Modeli sunumuna ilişkin konuştu. Hançerli, “BM'nin sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri var. Biz de Avcılar'da bu hedeflerden birini uyguluyoruz ve dünyaya örnek oluyoruz” dedi

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com

Yerel 
yönetimlerin

gücü var
Sorunların çözümünde
yerel yönetimlere çok
iş düştüğünü vurgula-
yan Hançerli, “Kal-
kınma konusunda ve
gelişme konusunda
sorunlara çözüm ye-
relde çok daha müm-
kün. Özellikle Covid
sürecinde merkezi hü-
kümet ve kuruluşlar,
ulus üstü kuruluşlar,
Covid sürecinde ne ya-
pacağız ve nasıl yar-
dımcı olabiliriz diye
düşünürken, yerelde
belediyeler sadece Av-
cılar değil tüm beledi-
yeler vatandaşla
yanyana gelip çözüm-
leri üretmişti.  Yerel
yönetimlerin gücü var.
Biz de bu gücün far-
kında olarak hareket
ediyoruz” dedi.

Büyükçekmece'de
coşku devam ediyor
23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sona yaklaşılırken festivalde coşku ve heyecan dinmiyor

Festival kapsamında ger-
çekleşen halk konserlerinde
sahne alan sevilen sanatçı

Koray Avcı, sevilen şarkıları ve sahne
şovlarıyla adeta Büyükçekmece’yi sal-
ladı. 29 Temmuz tarihinde kapılarını
açan Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 64
ülkeden 1500 kültür – sanat elçisinin
katılımıyla gerçekleşti. Nefesleri kesen
Uluslararası Altınköprü Halk Dansları
Yarışması ve Uluslararası Çağdaş Dans
Yarışması’nda kazanan ülke ve dans
grupları yarın akşam gerçekleşecek olan
kapanış seremonisinde açıklanacak.
Uluslararası Heykel Sempozyumu’nda
da sona yaklaşılırken, festivalin ödül tö-
renleri de gerçekleşti. Heykel sempoz-
yumuna katılan heykeltaşlar için
düzenlenen ödül törenin ardından Altın
Köprü Halk Dansları Topluluğu’nun
gösterileri Kemal Sunal Amfi Tiyat-
ro’yu dolduran 5000 kişi tarafından
uzun süre alkışlandı.

Çok heyecanlıyım

Festival kapsamında her yıl verilen kül-
tür ve sanat dalındaki “Yılın Sanatçısı
Ödülü” Sumru Yavrucuk ve Şevket Ço-
ruh’a verildi. Kendisini ödüle layık
gören jüriye ve Büyükçekmece halkına
teşekkür eden Sumru Yavrucuk duygu-
larını şu sözlerle dile getirdi: “40 üze-
rinde ödülüm var fakat sanki bugün ilk

kez ödül almış gibi heyecanlıyım.
Çünkü Atatürkçü bir düşünceden yola
çıkan bir halktan, bir jüriden ödül alıyo-
rum. Çok teşekkür ederim.” Yurtdı-
şında olduğu için törene katılmayan
Şevket Çoruh adına ödülü sevilen sa-
natçı Müjdat Gezen aldı.

Bursalı ve Ağırel’e ödül

Basın dalında verilen “Basın Başarı
Ödülü” Murat Ağırel’e, “Basın Onur
Ödülü” Orhan Bursalı’ya verildi. Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’den ödüllerini alan gaze-
teciler kendilerini ödüle layık gören fes-
tival komitesine teşekkür etti. Murat
Ağırel şunları söyledi: “Bizleri yöneten
insanların alın terimizle oluşturduğu-
muz kamu kaynaklarının her kuruşu-
nun hesabını sizlere verene kadar
yazmaya, durmadan yazmaya devam
edeceğim.” Orhan Bursalı, basının en
büyük ahlaka sahip olması gereken bir
meslek dalı olduğuna vurgu yaparak;
“Basın hakikate sadakattir. Her şeyden
önce olay neyse, gerçek neyse onu
bulup ortaya çıkartmak ve onu yazmak-
tır. Basın namustur, basın milletini ve
ülkeyi sevmektir. Özgürlüktür, özgürlük
olmazsa bunların da hiç birisi olmaz.
Yaşasın özgürlük” diye konuştu.

Binlerce kişi Kültürpark’a akın etti

Gecenin finalinde sahne alan sevilen

sanatçı Koray Avcı festivale damgasını
vurdu. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu
dolduran 5 bin kişinin yanı sıra amfi ti-
yatroya giremeyip konseri Kültürpark’ta
led ekranlardan izleyen binlerce hayra-
nına unutulmaz bir gece yaşatan sa-
natçı sevilen zaman zaman da
şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Sahne şovlarıyla da büyük beğeni top-
layan Avcı, gecenin ilerleyen saatlerine
kadar devam eden konserde muhteşem
bir performans sergiledi. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Koray Avcı ve orkestrasına te-

şekkür etti. Başkan Akgün, Koray
Avcı’nın 5 yıl önce yine aynı gün 5
Ağustos 2017 tarihinde Uluslararası İs-
tanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali’nde sahne aldığını hatırlattı. 
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İstiklal Kütüphanesi açıldı
Eyüpsultan Belediyesi, İstiklal Harbi'nin yüzüncü yılı dolayısıyla İstiklal Kütüphanesi'ni açtı

Zabıtaya rüşvet
operasyonu

Sungun Babacan
hayatını kaybetti

kadıköy Be-
lediyesi'nde
görevli zabıta

personellerinin, Şükrü
Saraçoğlu Stadı'nda oy-
nanacak Fenerbahçe-
Slovacko maçı öncesi
seyyar satıcılardan rüş-
vet toplayacağı ihbarı
üzerine yapılan operas-
yonda, belediye görevlisi
2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Mali Suçlarla
Mücadele Şube Müdür-
lüğü ve Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen
soruşturma kapsa-
mında, örgütlü olarak
rüşvet almak ve rüşvete
aracılık etmek suçların-

dan daha önce adli
işlem gören bir persone-
lin de içlerinde yer aldığı
Kadıköy Belediyesi'nde
görevli zabıtaların 4
Ağustos'ta Şükrü Sara-
çoğlu Stadında oynana-
cak maç öncesi seyyar
satıcılardan rüşvet top-
layacakları bilgisi edi-
nildi. Stadyum ve
çevresinde yapılan ope-
rasyonda, seri numara-
ları önceden alınmış
paraların rüşvet alışveri-
şinde kullanıldığının tes-
pit edilmesi üzerine,
belediyede görevli 2 kişi
suçüstü yapılarak gözal-
tına alındı. Şüpheliler
hakkında işlemlerin
devam ettiği öğrenildi.

Meslek yaşa-
mına Türkiye
Radyo Televiz-

yon Kurumu (TRT)'nda
seslendirme yaparak
başlamıştır. 1980'li yılla-
rın ortalarında TRT'de
Cumartesiden Cumarte-
siye adlı programın su-
nuculuğunu yaptı.
Birçok sinema filmi ve
dizide ünlü oyuncuların
seslendirmesini yapan
Sungun Babacan, uzun
yıllar çeviri ve seslen-
dirme yönetmenliği yap-
mıştır. İki büyük
kuruluşun kurumsal sesi
olmasının yanı sıra
halen televizyon filmleri
ve çoğunlukla reklam
seslendirmesi yapmakta-

dır. Aynı zamanda Riot
Games'in yayıncılığını ve
yapımcılığını üstlendiği
League of Legends adlı
oyunda Lucian isimli
şampiyonu seslendir-
miştir. Eskiden Evim Şa-
hane'de dış ses iken,
şimdi Güle Güle Oturun
programında aynı şe-
kilde devam etmektedir.
Dublaj konusunda ders-
ler vermektedir. Başlıca
Seslendirme Çalışma-
ları: Christian Bale /
Batman Begins, Chri-
stopher Reeve / Super-
man, Tom Hanks /
Forrest Gump, Tom
Cruise / Mission: Im-
possible ve John Tra-
volta / Pulp Fiction.

DereDekı
balıklar
telef olDu

DereDekı
balıklar
telef olDu

DereDekı
balıklar
telef olDu

DereDekı
balıklar
telef olDu

DereDekı
balıklar
telef olDu

DereDekı
balıklar
telef olDu
Haliç'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık
ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki
diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor

E yüpsultan'dan geçerek Haliç'e
akan Alibeyköy Deresi'nde son
günlerde görülen balık ve diğer

canlı ölümleri çevre sakinleri arasında
endişe yarattı. Çevredekilerin şikayeti
üzerine derede inceleme başlatıldı . İSKİ
ekipleri dereden numuneler aldı. Suyun
PH değeri ölçülürken, dereden alınan

numuneler laboratuvara götürüldü.
Balık ölümlerine neyin yol açtığı numu-
nelerin incelenmesi sonrasında ortaya çı-
kacak. Alibeyköy Deresi'nde daha önce
benzer ölüm olayına rastlamadıklarını
belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor
yaparken balıkların öldüğünü gördüm.
Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını

çektim ve yetkililere attım. Buraya
çözüm bulunması için yardımcı olun.
Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi?
Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı
olabilir diye çok üzüldüm" dedi.

İlaç şüphesi var

Derenin temizlenmediğini ifade eden

Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalış-
ması yapılmıyor. Doğma büyüme buralı-
yım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık
temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan
balık yenmez artık" diye konuştu. Hanife
Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya.
Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı
attılar? Yazık günah" dedi. DHA

Başakşehir Belediyesi, ilçe sa-
kinlerinin hayatına değer katacak
çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim-

sel hava koşularından etkilenmeyen, modern
mimarisi ve ticaret alanlarıyla fuar ve sergi
alanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başakpa-
zar, Kayaşehir ve PazarTürk’ün ardından il-
çenin dördüncü kapalı pazar alanı
Fenertepe’ye yapılıyor.  Şantiye sahasında in-
celemelerde bulunan Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden süreç
hakkında bilgi aldı. Kapalı pazarların modern
mimarisi ve konforlu yapılarıyla alanında
lider konumda bulunduğunu ifade eden Kar-
toğlu, “Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı 22 bin
metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her bir

metrekaresini komşularımızın hayatınızı
kolay hale getirmek için hazırlayacağız. Teks-
til, gıda ile sebze ve meyve bölümleriyle yeni
ticaret merkezi olacak” değerlendirmesinde
bulundu. 

Kapalı otopark geliyor

Alışveriş yapmaya gelenlerin otopark sorunu
yaşamayacağını belirten Kartoğlu, “Kapalı
pazar alanımızın bodrum katında 232 araç
kapasiteli otoparkımız olacak. Böylece oluşa-
bilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçmiş
olacağız. İlçemizin her noktasına inşa ettiği-
miz çok amaçlı salonlarımızın bir benzerini
Fenertepe Fuar ve Sergi Alanımızda da yapa-
cağız” diye konuştu.

Başakşehir'de ticaret hamlesi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin dördüncü kapalı pazar alanın-
daki çalışmaları yerinde inceledi. Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı’nın bölge ticare-
tine önemli katkı sağlayacağını belirten Kartoğlu, “Her bir metrekaresini
komşularımızın hayatınızı kolay hale getirmek için hazırlayacağız” dedi

Tuzla Halk
Plajı açıldı  

Tuzla’nın Postane
Mahallesi’nde bulu-
nan Tuzla Halk

Plajı, Tuzla Belediyesi’nin
bakım ve onarım çalışmaları-
nın ardından açıldı. Salı gün-
leri hariç haftanın her günü
sabah 10.00 ile 18.00 saatleri
arasında açık olacak plaja va-
tandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Pandemi dolayısıyla bir süre-
dir kapalı olan Tuzla Halk
Plajı, Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı tarafından ye-
niden faaliyete alındı. Bele-
diye ekiplerinin bakım ve
onarım çalışmalarını tamam-

ladığı plajda soyunma oda-
ları, duşlar, kafe, şezlong,
şemsiye bulunuyor. Ayrıca 3
adet cankurtaran desteği ile
güvenlik önlemleri de alındı. 

Denizin tadını çıkarın

Konuya ilişkin Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İs-
tanbullulara güzel bir haber
verelim. Pandemi nedeniyle
bir süredir kapalı olan Tuzla
Belediyesi Halk Plajımız 3
Ağustos Çarşamba gününden
itibaren misafirlerini ağırla-
maya başladı. Güneşin ve de-
nizin tadını çıkarın” dedi.

Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan
64 yaşında hayatını kaybetti. Babacan,
Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra
Batman, Süpermen gibi birçok sinema
filminin ve reklamın seslendirmesini de
yapmıştı. Babacan bir süredir rahatsızlığı
nedeniyle tedavi görüyordu

Bu önemli projelerden
birisi de İstiklal Har-
bi’nin 100. yılında, adını

bu destansı mücadeleden alan İs-
tiklal Kütüphanesi. İstiklal Harbi
Zaferimizin merkezlerinden olan
Eyüpsultan’daki tarihi karakol bi-
nasının yeniden işlevlendirilme-
siyle Eyüpsultanlıların hizmetine
açılan konsept kütüphanede, o dö-
nemi anlatan eserler yer alıyor. İs-
tiklal Savaşı dönemini konu alan
8000 kitap kapasitesi ile aynı anda
48 kişinin istifade edebileceği kü-
tüphane üyelik sistemi ile çalışıyor.
Kütüphaneden alan ve döneme
ilişkin çalışma yapan lisans ve li-
sansüstü öğrencileri, akademis-
yenler, araştırmacılar istifade
edebilecek. İstiklal Kütüphanesi
kütüphanecilik hizmetinin yanında
dijital içerik üretimi de yapıyor,
akademi ile ortak projeler geliştire-
cek enstitü hüviyetine de sahip

olacak. Restorasyon projesinde dış
beden duvarları korundu ve güç-
lendirildi. Tarihsel süreç içerisinde
betonarmeye dönüşmüş olan kat
döşemeleri kaldırılarak yapının
özgün beden duvarları yeni yapı-
sal yüke maruz bırakılmadan,
kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcı-
larla kat döşemesi yapıldı. Eski Ye-
niçeri Kulluğu yerine Eyüp
Emniyet Amirliği binası olarak ya-
pılan karakol binası, yaklaşık ola-
rak kuzey – güney doğrultusunda
konumlanmakta ve üzerinde yer
aldığı yapı adasının üç yönüne
cephe veriyor. Karakol giriş kapısı
beşik kemerli olup üzerine mermer
kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kita-
bede talik hattı ile Eyüp Sultan
Polis Merkezi, 1340 (1921) yaz-
maktadır. Bodrum kat pencereleri
sivri kemerli, üst kat pencereleri ise
dikdörtgendir. Kat silmesi tüm ya-
pıyı çevrelemektedir.
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T ÜRKİYE'DE son dört yılda dertlerimiz 3'e kat-
landı,Bugünkü iktidar 3Y ile mücedele etme sö-
züyle geldi. Hepsi yalan oldu. Yolsuzlukla,

yoksullukla, yasaklarla mücadele diyerek gelmişlerdi
ama şu anda bu 3Y'nin sahibi AKP oldu. Bugün Enflas-
yon 3'e katlandı, Yakıt fiyatı 3'e katlandı,Yoksulluk 3'e
katlandı, Ev fiyatları 3'e katlandı,Araba fiyatları 3'e kat-
landı,Kadın cinayetleri 3'e katlandı, Kısaca hayatı olum-
suz etkileyecek ne varsa hepsi toptan 3'e
katlandı.Hırsızlık eskiden yüz kızartıcı suç sayılırdı.  Sa-
yelerinde hırsızlar alkışlanır oldu.!  %80 enflasyon yet-
mezmiş gibi "9 milyon Suriyeliye bakıyoruz" diye övünen
bir hükümet var. Dünyanın hiçbir toplumu bunu kabul et-
mezdi. Türk toplumu tarihinin en derin uykusunda. Kor-
kunç bir akıl tutulması yaşanıyor. Bu millet, liyakatı,
adaleti, eğitimi, kalkınmayı, üretimi, Etik değerleri, kıt
da olsa demokrasiyi AKP’den önceki Cumhuriyet hükü-
metleriyle gördü. AKP ise küresel üst akılla bu kültürün
içini boşalttı, bize Ortadoğu kültürünü dayatıyor.Ancak
DOSTLAR ! Alışmayacağız. Hz Ali Ne demiş; Bakın
devletin dini adalettir.Adeleti olmayan devlet zaten din-
sizdir. Dün başkanlık sistemi gelirse Türkiye uçacak di-
yordu.Bugün müminin görevi sabretmektir  diyro ! Bir
ülkenin refah seviyesi araba sayısıyla ölçülmez. İşçisinin,
emeklisinin, öğrencisinin, tüm halkın alım gücüyle, geçim
kaygısının ne derecede olduğu ile ölçülür.Bu iktidar;  20
yıldır; Halktan  koptu,Ötekileştirdi.Ekonomiyi çökertti,
yandaşlar zengin olurken, halk fakirleşti.Bir Holding yö-
neticisi her işi ben yaparım derse hiç bir işi doğru düzgün
yapamaz. Başkanlık sistemi tam da bu. Ama bu sistem-
sizlik artık kendisini bitiriyor. Yolsuzluk tüm devlet ku-
rumlarını sardı. Ülke tamamen kontrolden çıkmış
durumda..Enflasyon ve yabancılar yüzünden kiralar aldı
başını gidiyor .Çözüm olarak TOKi ev yapacak,kira öder
gibi ev sahibi olunacak.Ölme eşeğim ölme yaz gelsin
yonca bitecek

Dinden camiden soğuttular

Böyle devam edemeyiz. 20 yılda ülkeyi; Rusya'nın, Uk-
rayna'nın buğdayına muhtaç hale getiren,ekonomiyi
G20'de 17. sıradan,22. sıraya düşüren,Enflasyonu
%176'ya çıkaran, İşsizliğe rekor kırdıran,Dış borcu 123
milyardan, 500 milyar dolara çıkaran iktidar hepimizi
yoksullaştırdı. Din elden gitmedi, ezan dinmedi, bayrak
inmedi. Bunların haricinde bir ülkenin başına gelebilecek
her felaket geldi.Ne dedilerse tersini gördük. Hatta kendi
dinlerini yarattilar, çoğu insanı dinden, camiden, Diyanet-
ten soguttular. Sorsan en kral müslüman onlar ama bin-
lerce ateistin yapamadigini yaptilar bu ulkeye. Din elden,
hiç bu kadar gitmemişti. Bu kadar ateist, deist olusma-
misti. Nedeni hergün biryerlerden çıkan, hacı hoca imam
vs. Sacmaliklari yüzünden. Kuran kursları, cemaatlerde
tecavüzler. Birkereden birşey olmaz diyen kadın
bakan.Bayraksa malum. Bize sığınan Araplarin gösteri-
leri bizi bu hale getirdi.

Yandaşlar abad oldu

AKP hükümetleri de Cumhuriyetin ekonomik değerle-
rini satarak, yönetici sınıf ile zengin yandaşlara çalıştı.
Çok açık ve net.Paramızı çaldınız,Soruları çaldınız,
Yirmi yıllık zamanımızı çaldınız, Gençlerin umudunu çal-
dınız! Velhasıl, her şeyimizi çaldınız.. İktidara oy veren
vatandaşa sormak istiyorum;İktidardan beklediğin hiz-
metler  icraatlar gerçekten bunlar mıydı?  İlyas Salman
filmi gibiyiz. Avrupa'ya götürüyoruz diye aldılar ülkeyi,
kamyon kasasında gezdire gezdire Ortadoğu'ya bıraktılar.
Cumhuriyetin kuruluşundan buyana iktidar olan hükü-
metler az çok toplumun dirliği, birliği, gelişmesi ve ülke-
nin bütünlüğü için çalıştı. Buğday ve un ihraç eden
ülkeydik, şimdi, Ukrayna'dan gelen buğday gemisini de-
netleme işini aldık diye seviniyorlar!  Bu vizyonsuz, basi-
retsiz iktidar tarafından yönetilmekle cezalandırılacak ne
kusur işledik ki?  Çalınan KPSS sorularında "fetö izi var"
diyerek işi sulandırıp, ortaya çıkan hırsızlık skandalından
kurtulmaya çalışıyorlar!Velev ki öyle,kim yerleştirdi on-
ları devlete?K im çıkaramadı devletin içinden geri?

Türkiye'de son dört yılda yani "Verin yetkiyi görün et-

kiyi" denilen günden bu yana ülkede açlık sınırı 4 kat
arttı. TÜRK-İŞ verilerine göre, 2018 temmuzunda açlık
sınırı bin 738 TL iken, bugün 6 bin 840 liranın üzerine
çıktı.  Yüksek gıda enflasyonu, her geçen gün azalan alım
gücü vatandaşın tüketim alışkanlıklarını alt üst etti.
ETBİR verilerine göre, dört kişilik bir aile beş yıl önce
yıllık 56 kilo kırmızı et tüketebilirken, artık 28 kilo tüke-
tebiliyor.

Minareye kılıf sığmadı

TÜİK 'in ağır makyajına rağmen "çaldıkları minareye,
kılıf uydurmak" zor.Türkiye bu kadar kısa sürede, bu
kadar hızla azdırılan bir enflasyon tsunamisiyle ilk kez
karşılaşıyor.Üretici enflasyonu %144,6 ile Cumhuriyet
tarihi rekorunu kırdı. Bu ucube rekorun sahibi AKP'dir.
Üretici enflasyonu yüzde 145 olmuş, sayenizde sanayici-
nin işletme sermayesi her gün eriyor. Bugün aldığı malı
yarın kaça yerine koyacağını bilmiyor. Ama ön teker ne-
reye, arka teker de oraya. Çıkıp hiç sıkılmadan Nebati
Bakan, üreticiyi, sanayiciyi suçluyor. Nebati Bakan bu-
nunla da kalmadı diyor ki "Recep Tayyip Erdoğan Etkisi".
Millete "verin yetkiyi, görün etkiyi" demişlerdi.Kast ettik-
leri meğerse buymuş.İşte bugün ülkemiz ne yazık ki, Mil-
leti unutan, iyi olan her şeyi kendinden menkul
sanan,kendi hatalarının sorumluluğunu üstlenmeyen,
AKP  ve şürekâsı elinde, bir buhrandan diğerine sürükle-
niyor. AKP yurttaşların  ne demek istediğini bilseydi bun-
lar olmazdı zaten. Sayın Nebati’nin de acaba vatandaşa
bakacak gözleri var mı, ben onu merak ediyorum. Bence
yok. Ben onu peynir gemisine benzetiyorum; karaya otur-
duNebati bakandan sonra her şey çok daha kötüye gitti.
Ama Nurettin Nebati: “Ben bu enflasyonla sokağa çıka-
biliyorum, yabancı bakanlar %10'la çıkamıyor.”diyebili-
yor TÜİK 'in makyajlı rakamlarıyla bile, OECD'de
enflasyon şampiyonuyuz. Türkiye'deki enflasyon,
OECD'nin neredeyse 8 katı. Bu ucube eserin sorumlusu
iktidardır.

Bakın Dostlar Tam bir yıl önce  enflasyon %19 idi;
bugün %80. Dolar  8,46 idi; bugün 17,96.Avro, 10,02
idi; bugün 18,30.Benzin 7,82 TL idi; bugün 22,38 TL.
Bir yolda koskoca bir ülkenin iflahı kesildi. "Ülkeyi uçu-
racağız" dediler.   Sınav sorularını uçurdular.

Gençlerin emeğini, hayallerini ve geleceğini çaldılar.
Bıraktık ülkeyi, sağlıklı bir sınav sürecini bile yönete-

mediler. Sınav sorularını koruyamayacaksınız. 
Sınırlarımızı koruyamayacaksınız. Şehirlerimizi koru-

yamayacaksınız. Paramızın değerini koruyamayacaksı-
nız. Merkez Bankası kasasını koruyamayacaksınız.
Beceriksizliğin bu kadarı çok özel bir çaba gerektirir. Bu
kadar hata tesadüf olamaz.

Nebati bakanın rüyalar alemi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve
geldiği günden beri yaptığı açıklamalar tartışma yaratı-
yor. Nebati son olarak, "Sokağa çıktığınızda vatandaşın
gözlerinden, duruşundan ne demek istediğini anlıyorsu-
nuz" ifadelerini kullandı. Ekonomik darboğazla mücadele
eden yurttaşlar ise Nebati'ye tepkili. Nebati’nin daha
önce kullandığı, “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleri de
çok tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Nebati son
olarak geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon progra-
mında, “Sokağa çıktığımız zaman biz vatandaşın gözle-
rinden ne dediğini anlıyoruz zaten. Bakışlarından
anlıyorsunuz, duruşundan, söylemlerinden anlıyorsunuz.
Vatandaş beni gördüğü zaman aslında Recep Tayyip Er-
doğan'ı görüyor” dedi. Ancak ben çok anladıklarını dü-
şünmüyorum. Onların tabiriyle, insanların gözünün feri
sönmüş durumda. İnsanlar gerçekten çok ciddi geçim sı-
kıntısı içindeler. Karnı doymayan insanın gözünün feri
olmaz. Öncelikle insanlara sağlık, yeterli beslenme sağla-
ması gerekiyor bu arkadaşların. Ama kendi çevreleri iyi
olduğu için bizi de öyle zannediyorlar. Alım gücümüz ger-
çekten çok düştü. Her şey ortada. Dostlar ! Vatandaşın
konuşacak hali bile kalmadı. Son 30-40 yılın en zor şart-
larını yaşıyoruz. İnanılmaz durumda Türkiye. Maalesef
böyle provokatif şeylerle, ‘ne dediğini anlıyorum’, bu ne
kadar saçma… Zaten sayın Bakan, çok özür diliyorum,
bazı söylemleriyle komik duruma düşüyor. Hem bu kadar
kötü bir ekonomi hem de vatandaşla dalga geçer gibi ko-
nuşmak bence hiç hoş değil. Türkiye gerçekten tahmin
edilemeyecek boyutta zor günler geçiriyor.

Millet rezillik içinde

Türkiye'de hergün rezillikten başka bir şey gördüğü-
müz, duyduğumuz yok. Nebati'nin de kendinden başka-
sını düşündüğü yok ki.Millet rezillik, açlık, kepazelik
içinde.  Bir koli yumurta olmuş 60 lira. 100 liranın de-
ğeri 10 lira olmuş..100 lira, 10 lira olur mu? Emekli
maaşına zam yaptı. Daha o zamlı emekli maaşını alama-
dan gerisin geri aldı. Bıu iktidarın  yandaşlarından başka
kimseye bir faydası yok.

Halk borç batağına saplandı

Maalesef ülke  ve yurttaşlar borç batağına saplandı.
Psikolojisi bozuldu insanların. (İş ciddi. Bunların sorum-
lus olanlar. Yok ‘Gözlerim ışıl ışıl’, yok ‘birşey’… Yok öyle
şey ya.Ülke iyiyse yurttaşın gözleri ışıl ışıl olur, benim ço-
cuğum mutluysa benim gözlerim ışıl ışıl olur. Maalesef
ülke halkının psikolojisi gerçekten bozuldu. İyiye gitmiyo-
ruz. Bir de bunun sonrası var. Bunun sonrasını düşünemi-
yorum bile. Felaket Vallahi ben Bakan Nebati'nin direkt

gözlerinden bir şey  anlayamıyorum. Herkes kendisi nasılsa
karşısındakini öyle bilir hesabı; kendi düşündüğünü, kendi ya-
şadığı dünyayı göreceğini düşünüyorum. Sokakta fazla vakit
geçirmeleri lazım. Çıkıp sadece ‘merhaba’ demek değil de
yaşamak lazım. Vatandaşla aynı sıkıntıları çekmek lazım. İşe
aynı toplu taşımayla gitmek lazım. Pazara çıkıp alışveriş
yapmak lazım. Pazarda yapamadığın alışverişi çıkıp başka
yerden destekleyememek lazım. Vatandaşın ne demek istedi-
ğini hiç kimse anlamıyor. Hepsi hikaye. Hepsi rant peşinde,
para peşinde. Milletvekili maaşına zam olduğu vakit herkesin
elleri havada; sana, bana oldu mu herkesin eli tavada.

Bugün dünden yarın bugünden kötü

Ekonomi yönetiminde demeçleri ile sık sık gündeme gelen
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dünyadaki geliş-
meler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte enflas-
yonda mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını ve sene
sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini belirtmişti.Ne-
bati’nin enflasyon açıklamalarının ardından TÜİK verilerine
göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,37 ar-
tarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'den yüzde 79,60'e yük-
seldi. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu
yana en yüksek seviyeye çıkarak, son 24 yılın rekorunu kırdı.
TÜİK hesaplamalarına göre; Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE),
2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Gelecek umudu kalmadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ha-
ziran 2018 seçimlerinden 5 gün önce, 19 Haziran'da yap-
tığı konuşmada, “Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim
geleceğimizi belirleyen şeyler değil, geleceğimizi, biz belir-
leyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan
sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz”
demişti. Sistemin uygulanmaya başladığı 2018’de 5 lira
29 kuruş olan dolar kuru, bugün 18 TL seviyesini aşarak
bu yılın rekorunu tazeledi.  Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını son iki
aydır açıklamıyor. Ancak açıklanan son verilere bakıldı-
ğında, daha etinin kilogram fiyatının 2017 Nisan’da
40,73 TL iken 2022 Nisan’da 111,53 TL’ye yükseldiği
görülüyor. Ancak bunlar, ülke genelindeki ortalama fiyat-
lar. Çarşı pazardaki kırmızı et fiyatları ise TÜİK’teki bu
fiyatların iki katının üzerinde Kırmızı et tüketimindeki ilk
kırılma pandemide yaşandı.Ancak daha sonra artan fiyat-
lar ve alım gücündeki daralma nedeniyle hane halkının et
tüketimi azalmaya başladı. Aradan iki sene geçmesine
rağmen hâlâ toparlanamadı

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Bakın Dostlar ! Devlette yönetim
krizi her geçen gün büyüyor. Ülkemiz
yönetilmiyor savruluyor. Gün geçmi-
yor ki büyük bir skandal patlamasın.
İşte dün yaşadığımız skandal; bu ki-
fayetsiz kadrolar, sağlıklı bir şekilde,
Kamu Personeli Seçme Sınavı dahi
yapamamışlar. Bu milletin evlatları-
nın umutları, geçmişte çalınan sınav
sorularıyla çok yandı. FETÖ’yle bera-
ber çok kul hakkına girdiler bunlar.
Gençlerimizin umutlarını çaldılar. Er-
doğan’ın Başbakan olduğu dönemde
dönemin ÖSYM Başkanı için soruş-
turma izni vermedi, sınav sorularının
çalınmasıyla ilgili iddiaların araştırıl-
masını, bilerek, isteyerek engelledi.
Dün yine sınav sorularının dışarıya
sızdırıldığına yönelik, sosyal medyada
çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Bun-
lar öyle hafife alınacak, mesnetsiz id-
dialar da değil. Ama ÖSYM daha
yemeden, içmeden, doğru düzgün
araştırmadan iddiaları hemen red-
detti. Ardından artan kamuoyu baskı-
sıyla, Erdoğan’ın Devlet Denetleme
Kurulu’na, bu konuyu inceleme tali-
matı verdiği söylendi, açıklandı.
Sonra da Erdoğan aynı gün gece ya-
rısı bir kararnameyle ÖSYM başka-
nını, apar topar görevden aldı.
Hayrola, bu ne telaş! ÖSYM Başka-
nını kurban verip, bu işten sıyrılmayı

mı düşünüyorsunuz. Yoksa giderayak
devlete yandaşlarınızı doldurmaya
çalışırken, operasyon elinizde mi pat-
ladı? ÖSYM Başkanına tavsiyemiz,
eğer bu işi birilerinin talimatıyla yap-
tıysa, önceki Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Bayraktar gibi, kendisine
talimat vereni açıklasın. Yoksa bu
pilav daha çok su kaldırır.

Herkesi mağdur ettiler

Çalınan her soru, gençlerimizin
çalınan hayatıdır. Sınav sorularının
çalındığı iddialarının, ciddiyetle ele
alınması gerekir. Çünkü bundan
sonra bu sınavı kazanan da töhmet
altında olduğu için, kaybeden de hak-
kının yendiğini düşündüğü için mağ-
durdur. Bu, yandaş olmayan gencin
hakkını gasptır. Derhal soruşturul-
malı, soruşturma sonucuna göre de
gereği mutlaka yapılmalıdır. Kamuo-
yunun vicdanı derhal rahatlatılmalı-
dır. Biz bu konunun takipçisi olmaya
devam edeceğiz. Bu arada ÖSYM
YÖK’ün ilgili kuruluşu… Şimdi
ÖSYM’nin ilgili olduğu YÖK Baş-
kanı, neden sus pus? Buradan açıkça
ifade edelim, iş başında liyakatli,
emir eri olmayan bürokratlar olsaydı
bu skandal yaşanmazdı. Sınav soru-
larını koruyamayacaksınız. Sınırları-
mızı koruyamayacaksınız.

Şehirlerimizi koruyamayacaksınız.
Paramızın değerini koruyamayacak-
sınız. Merkez Bankası kasasını koru-
yamayacaksınız. Beceriksizliğin bu

kadarı da, gerçekten çok özel bir
çaba gerektiriyor. İnsan ister istemez,
“Bu kadar hata gerçekten tesadüf
olamaz” diye düşünüyor.

Dört yılda çöktük

KPSS de sızıntı mesnetsiz değil

Türkiye'de son dört yılda yani "Verin yetkiyi görün etkiyi" denilen günden bu yana
ülkede açlık sınırı 4 kat arttı. TÜRK-İŞ verilerine göre, 2018 temmuzunda açlık sınırı
bin 738 TL iken, bugün 6 bin 840 liranın üzerine çıktı.  Yüksek gıda enflasyonu, 
her geçen gün azalan alım gücü vatandaşın tüketim alışkanlıklarını alt üst etti. 
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Bay Kemal
önlemi
alıyorlar!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Rektörlüğü'nün her yıl Dev-
rim Stadyumu'nda yapılan mezuniyet

törenini iptal etmesi kararına karşı düzenlenen
eylemlerin ardından, törenin sadece aile yakınla-
rının katılımıyla gerçekleştirilmesi kararı çıktı.
ODTÜ Rektörlüğü, törene bir gün kala, öğrenci-
lere “Birinci derece aile yakınları dışında ziyaret-
çilere kısıtlama getirildi” şeklinde mesaj yolladı.

Korkmasınlar!

Gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından
paylaşımda bulundu. CHP lideri şu ifadeleri kul-
landı; “ODTÜ'de Devrim Stadyumu'nda öğren-
ciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel.
Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile
yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi
alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencileri-
miz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek
yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince
kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum,
hepsini tebrik ediyorum! Aynı hakkı Boğaziçi
Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte
binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve
veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de
yapacağız derlerse yanlarındayım.”

HDP’nİn “Çözüm Bizde, Savaşlara ve
Sömürüye Hayır” şiarıyla 7 Ağustos
Pazar günü Kartal Meydanı’nda ya-

pacağa mitinge izin çıktı. Halkların Demokratik
Partisi’nin (HDP) 7 Ağustos Pazar günü Kartal
Meydanı’nda “Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sö-
mürüye Hayır” sloganıyla düzenleyeceği mitinge
resmi izin çıktı. HDP İstanbul İl Örgütü tarafın-
dan yapılan resmi başvuruya Valilik olumlu yanıt
verdi. Valilik izin yazısında şunlara yer verdi:
“07.08.2022 Pazar günü, 17.00-20.00 saatleri
arasında, İlimiz Kartal İlçesi Kartal Meydan Mi-
ting Alanı’nda ‘Çözüm Bizde, Savaşlara ve Sö-
mürüye Hayır’ konulu açık yer toplantısı
düzenlenmesi talebi, 2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 9. ve 10. Maddele-
rine göre değerlendirilmiş, açık yer toplantısını
düzenleyenler ve katılımcıların tüm mevzuat hü-
kümlerine riayet etmeleri kaydıyla gerekli güven-
lik ve trafik tedbirlerinin alınması, Valilik
Makamı’nın 05.08.2022 tarih ve 270701 sayılı
Olurları ile uygun görülmüştür.”
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile Soçi'de yap-

tığı görüşmenin ardından, Türkiye dö-
nüşünde uçakta gazetecilerin sorularını
yanıtladı ve değerlendirmelerde bu-
lundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık
kaldık. O da tabii mali noktada ayrı bir
güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türki-
ye'ye inşallah kazandıracak." diyerek,
"Rusya'nın Mir kartı var. Şu anda bizim
5 bankamız bunun üzerinden çalışmala-
rını sürdürüyor. Burada da çok ciddi ge-
lişmeler var." şeklinde konuştu.

Tahıl sevkiyatı

Tahıl sevkiyatı ile ilgili, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Sırada 20 civarında gemi var.
Rusya diyor ki 'Bizdekilere ne zaman
aracılık edeceksiniz' İlgili bakanlıkları-
mız hızla çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylülde
Şanghay Beşlisi Özbekistan'da toplana-

cak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica
etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki
toplantıya katılacağız." dedi.

Akkuyu'daki çalışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu'daki
çalışmaları bizzat heyetimle izleyeceğim.
Ondan sonra Sayın Putin'e gelinen du-
rumu aktaracağım. Ona göre yol harita-
mızı belirleyelim diyeceğim." şeklinde
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"(Tayvan) Ukrayna'daki savaş ve koro-
navirüs salgınının küresel ekonomi ve is-
tikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü
dönemde yeni bir krize izin vermemeli-
yiz." değerlendirmesinde bulundu.

2022 KPSS 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS
ile ilgili, "Sınavı iptal edilenlerden ücret
talebi kesinlikle olmayacak. ÖSYM,
bundan sonraki süreçte şaibeleri orta-
dan kaldırarak yoluna devam edecek."
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatıyla 
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ilgili, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor

ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' 
ilgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatıyla 
ilgili, "Sırada 20 civarında gemi var. Rusya diyor

ki 'Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz' 
ilgili bakanlıklarımız hızla çalışıyorlar." dedi

ODTÜ Rektörlüğü'nün mezuniyet
töreniyle ilgili aldığı karara
değinen CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu, “Rektörlük
yerleşkeye girişlere 'birinci derece
aile yakını' kısıtlaması getirmiş.
Bay Kemal önlemi alıyorlar
akıllarınca. Korkmasınlar,
öğrencilerimiz amacına ulaştıysa
benim gelmeme gerek yok” dedi

Bu hale getiren
utansın!

İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, Yalo-
va’nın Termal ilçesinde

esnafı ziyaret etti. Yüksek fiyatları
ürünleri görünce “utandığını” 
söyleyen Akşener, “Türkiye'yi bu
hale getirenler de utanmalı” dedi.
Yalova’nın Termal ilçesinde bugün
esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, giyim 
mağazasındaki bir çalışana “İşler
nasıl” diye sordu ve “Sıkıntılı, idare
etmeye çalışıyoruz. Sabah 07.30’da
açıyoruz, 100 lira duruyoruz hala”
yanıtını aldı. Daha sonra şu diya-
loglar yaşandı:Akşener ziyaret ettiği
hediyelik eşya dükkânı sahibi bir
yurttaş ise, “Şu anda durum iyi
değil, fiyatlar anormal, böyle bir
fiyat olamaz. Ben müşteriye fiyat
söylerken utanıyorum. 500 liraya
sattım, bin 100 liraya geri aldım. Ar-
kanızda çocuk simidi var; 100 liraya
ya da 125 liraya aldım. Emin olun,
getiren arkadaş ile bir müşteri arka-
daş tesadüfen buradaydı; ‘bin lira’
dedi” diye konuştu. Akşener ise,
“Yanlış anlaşılmasın 150 liraya alıp
yerine koyup üzerine 200 liradan
satacağı zaman 50 lira kar elde ede-
ceği şeyin yerine 1000 liradan koyu-
yor. Ondan sonra onu ‘kaça
satacağım’ diyor” sözleriyle yurtta-
şın anlattığı sorunu özetledi.

Geçinmek çok zor

Meral Akşener; bir kasapta ise es-
nafa, “Burada yaşayan, haftada bir
kilo kıyma alan bir aile şu anda ne
kadar alıyor. Vatandaşın alım gü-
cünü anlamaya çalışıyorum” diye
sordu. Kasap ise, “Yarım kilo… 50
liralık fiyat 60 lira oluyor. 2 kilo üze-
rinde et vermek çok nadir” diye ya-
nıtladı. Akşener’in “Eskiden kaç kilo
satıyordun, şimdi kaç kilo satıyor-
sun” sorusuna da esnaf, “Eskiden
günde 50 ise, şimdi 15-20 kilo” diye
yanıtladı. Akşener, “Çok az, geçin-
dirmez” değerlendirmesini yaptı.

Siftah yaptık

Başka bir giyim mağazasında ise 
bir yurttaş, işlerin durumu hakkında
“Bildiğiniz gibi; herkes her şeyin
farkında, her şeyi biliyoruz” dedi.
Akşener’in “Bugün kaç müşteri
geldi” sorusuna yurttaş, “Siftah
yapmadık” yanıtını verdi. Duruma
şaşıran Akşener, “Şimdi ben 
emekliyim, emekli param ile 
alayım bunu; dolayısıyla indirim
yapma ile ilgili sorun yok” diye 
belirterek dükkânın siftah yapması
için havlu satın aldı.

HDP meydanlara
inecek
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Ç evre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Silivri'de yapı-

mına başlanan Millet Bahçesi'nin
ilk fidan dikim törenine katıldı. Tö-
rene Bakan Kurum'un yanı sıra
bakan yardımcısı Fatma Varank,
İstanbul AK Parti Milletvekili
Tülay Kaynarca, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Millet Bahçesi'nin ilk fidan
dikimini Bakan Kurum 
gerçekleştirdi.

Yeşile yeşillik katıyoruz

Törende konuşan Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, “Biz Millet Bahçesi diye
tabir ediyoruz aslında bir yaşam
merkezi, buluşma merkezi birlik

merkezi olacak, hemen yanındaki
Hükümet konağıyla, Kültür mer-
kezi ve buradaki yeşil alanıyla Siliv-
ri'nin çehresini değiştirecek Millet
Bahçesi'nin ilk fidanlarını inşallah
birazdan hep birlikte dikeceğiz.
Bugün göz bebeğimiz İstan-
bul'umuzun yeşiline yeşillik katıyo-
ruz. Nisan sonu çalışmaları
bitireceğiz ve büyük bir şenlikle de
Silivri'de, vatandaşlarımızın hizme-
tine sunacağız, bir bahar şenliğini
Silivri'de başlatacağız” dedi.

Yeşil alanlar çoğalacak

İstanbulluların yürüme mesafe-
sinde olabilecek yeşil alan yaptıkla-
rını söyleyen Bakan Kurum, “Biz
milletimizin değerleriyle, kültürüyle
uğraşırken maalesef milletimizle
hiçbir şekilde ilgisi olmayan sözde
çevrecilerin, rant dediği İstan-
bul'umuzun en değerli en kıymetli
bütün vatandaşlarımızın yürüme

mesafesinde ulaşabileceği, yeşil
alanlar yapıyoruz ve onlar sahtelik-
lerine devam edebilirler, sahte söy-
lemlerine devam edebilirler. 46
Millet Bahçemizi de tamamladığı-
mızda İstanbul'umuzda yaşayan
her bir kardeşime ilave bir metre
yeşil alan daha kazandırmış olaca-
ğız. Ne yazık ki bu Millet Bahçele-
rinin kıymetini hala bilmeyenler var
ve İstanbullulara, aslında bir taraf-
tan iklim değişikliği ile mücadele
bir taraftan da oksijen deposu ha-
line gelecek bu alanlara karşı çıkan-
lara, hala o bilindik hizmet
siyasetini yapmayanlara, buraya
Silivri'ye gelip şu çalışmalarımızı
görmelerini tavsiye ediyorum. Ata-
türk Havalimanı Millet Bahçesi ça-
lışmalarını yaparken, gürültü
çıkaranları hepimiz biliyoruz. İki ay
önce şehri ihya edecek projeleri
iptal etme törenleri yapanları da bi-
liyoruz” diye konuştu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1671525)

2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı İstanbul Arnavutköy İlçesi Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı
Yerleşim Birimlerindeki 130 Öğrencinin 3 Taşıma Merkezi Okula 8 Hat (Araç) İle 180 Gün Taşınması
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/761444
1-İdarenin
a) Adı : ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Taşoluk Mahallesi Akbaba Sokak. No: 3 Kat:3 34275 Arnavutköy/

İSTANBUL 34275 MERKEZ ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2126810607 - 2126811034
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı İstanbul Arnavutköy İlçesi Merkez ve

Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 130 
Öğrencinin 3 Taşıma Merkezi Okula 8 Hat (Araç) İle 180 Gün 
Taşınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı :Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 
kapsamında İstanbul ili Arnavutköy ilçesi milli eğitim müdürlüğü 
tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin taşıma merkezi 
okullara 8 araçla 180 iş günü taşınması hizmet alım işi Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 12.09.2022, işin bitiş tarihi 16.06.2023
d) İşe başlama tarihi :12.09.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :01.09.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
(Ek bent: 13/06/2019-30800 R.G./17. md.; yürürlük: 23/06/2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna da-
yanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin
süresini tevsik eden belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. istekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. ihale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
11. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama 
istenilmeksizin reddedilecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARNAVUTKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAKAN YARDIMCILIKLARI

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İstanbul İl Emniyet Mü-
dürlüğü tarafından heli-
kopter destekli "Yeditepe

Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Fatih'te gerçekleştirilen uygulamada
şüpheli şahısların kimlik sorguları
yapılırken, araçlar ise tek tek arandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ta-
rafından saat 21.30 sıralarında il
genelinde helikopter destekli “Yedi-
tepe Huzur Uygulaması” yapıldı.
Uygulama, Beyoğlu Taksim Mey-
danı, Fatih Millet Caddesi ve Kadı-
köy başta olmak üzere belirlenen
birçok noktada gerçekleştirildi. Uy-
gulamaya Özel Harekat polisleri,

Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe em-
niyet müdürlükleri, Önleyici Hiz-
metler, Trafik Denetleme, Havacılık
ve Narkotik Suçlarla Mücadele şu-
belerine bağlı polisler ekipleri ka-
tıldı. Fatih Millet Caddesi'nde
yapılan denetimde trafik ekipleri,
sürücü ve araçların belgelerini ince-

ledi. Asayiş ekipleri de araçları
kontrol ederek, sürücü ve yolcula-
rın üst aramasını gerçekleştirdi.
Polis helikopterinin de destek ver-
diği uygulamada narkotik köpeği
‘Hanna' araçları didik didik aradı.
Uygulamanın gecenin ilerleyen sa-
atlerine kadar süreceği öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Silivri'de yapımına başlanan
Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikme töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün göz bebeğimiz
İstanbul'umuzun yeşiline yeşillik katıyoruz. Nisan sonu çalışmaları bitireceğiz ve
büyük bir şenlikle de Silivri'de, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu

Asayiş berkemal

ISTANBUL
GOZBEBEGIMIZ
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BARIŞ KIŞ

D EVA Partisi Beylikdüzü İlçe Teşki-
latı, “Beni Okula Hazırlar Mısın?”
kampanyalarının tanıtımını yaptı.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan
Erol'un da katıldığı toplantının ev sahipliğini
DEVA Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı
Erhan Erol yaptı. Erol, “ 11 Mart 2020 se-
nesinde, bayrağımızın kederiyle hüzünlenen
her birey gibi Genel Başkanımız Ali Baba-
can'ın açıklaması ile heyecanlandım. Kendi-
sinin çağrısına kulak verdim. Daha önce
siyasetle uğraşmadım. Gençlerin gelecekleri-
nin inşasını hazırladığımız kitaplarla, Beylik-
düzü'nde yaşayan bir komşunuzum. Kasım
ayında Beylikdüzü İlçe Başkanı olarak gö-
revlendirildim. Nisan ayında kongremizi ya-
parak seçilmiş yönetimizle yola çıktık. O
günden beri DEVA Partisi'nin çalışmalarını
Beylikdüzü halkına anlatıyoruz. Beylikdüzü
halkının bize gösterdiği teveccüh bizi her
zaman daha çok çalışmaya itiyor. Bana ve
teşkilatımıza destek olan İl Başkanımıza da
sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.
Bugün komşularımıza hizmet etmek ve on-
lara dokunabilmek adına sosyal sorumluluk
projemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu
projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz
seçime giderken DEVA Partisi'nin politikala-
rını herkese duyurmamız gerektiğini belirt-
mek istiyorum. Beylikdüzü için sizlerle
birlikte iş birliği içinde çalışacağımızın sö-
zünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Dertlere duyarsız kalamayız

Söz konusu kampanyanın tanıtımını yapan
İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Belli ise
önemli mesajler verdi. Belli, “Türkiye'nin yö-
netimine talip olan bir siyasi parti toplumun
dertlerine duyarsız kalamaz. Her geçen gün
artan geçim sıkıntısı ve dövizdeki artış herke-
sin belini büküyor. DEVA Partisi olarak Bey-
likdüzü'ndeki komşularımıza hizmet etmek
için söz verdik. Onları dinlemeyi ve anla-
mayı ilke edindik. Bir baba olarak biliyorum

ki; en değerli varlıklarımız evlatlarımız. Ev-
latlarımızı yetiştirmek her geçen gün zorlaşı-
yor. Ne aldıkları eğitim umut veriyor ne de
ihtiyaçlarını karşılamak kolay oluyor. Bu
bağlamda Beylikdüzü'nde yaşayan çocukla-
rımıza destek olmak, ihtiyaç sahiplerine des-
tek olmak için “Beni Okula Hazırlar mısın”
isimli kampanyamızı başlatıyoruz. Her söy-
lediğimizin herkes için doğru olmasına dik-
kat ediyoruz. Umarım çocuklarımıza yardım
etmeyi başarırız. Toplayacağımız kitap, giysi
ve oyuncakları çocuklarımıza dağıtacağız.

Kampanyamıza destekler gelmeye başladı.
Atatürkçü Düşünce Derneği Nutuk bağış-
ladı, teşkilatımızdan bir ağabeyimiz spor
ayakkabıları bağışladı. Sizlerin de desteğiyle
bu kampanyanın başarılı olacağına inanıyo-
rum. Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşları-
mızın birbirlerinin sesini duymasına siz de
yardım edin. Yardımlarımız damla damla
sel olacak. Bütün engelleri yıkacağız. Beylik-
düzü'ne karşı sorumluluklarımızı yerine geti-
rip seneye bu projemizi tüm İstanbul'a ve
tüm Türkiye'ye yağarız” dedi.

Beylikdüzü'nde hizmet
veren Özel Huzur Vadisi
Bakım Merkezi'nin uzmanı
İsmail Demir, Damga'ya
konuştu. Alzheimer hasta-
larına hizmet verdiklerini
belirten Demir; “Engelli
sağlık kurulu raporu bu-
lunmak şartıyla ve raporda

alzheimer ya da demans teşhisinin ol-
ması şartıyla , aile yakınları ile söz-
leşme hazırlayıp merkeze özel hasta
alımı yapılabilmektedir” dedi.

Alzheimer hastalarının merkezde
gördüğü tedavi ile ilgili bilgi 
verebilir misiniz? 
Alzheimer hastalığının kesin bir teda-
visi yoktur ancak ilaç ve semptomatik
tedavi ve davranışşal uygulamalarla
Alzheimer hastasının anlama ve kav-
rama yeteneği ile davranışsal (giyinme,
yemek, diş, banyo, hijyen, yakınlarını
tanıma) bulgularında oluşan sorunla-
rın azalmasına yardımcı olunabilir.
Merkezimizde ilaç tedavisi mevcuttur.

Merkezde yaşanan sağlık problemleri
olduğu zaman müdahale ediyor 
musunuz?
Merkezde 7/24 sağlık personeli bulun-
maktadır ve ihtiyaç duyulan tüm tıbbi
malzemeler mevcuttur. Hastaların sağ-
lık takibi devamlı yapılmaktadır. Ciddi
bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda
hastanelere yönlendirme yapılmaktadır.

Merkeze dışarıdan özel hasta 
alınabiliyor mu? 
Engelli sağlık kurulu raporu bulun-

mak şartıyla ve raporda alzheimer ya
da demans teşhisinin olması şartıyla ,
aile yakınları ile sözleşme hazırlayıp
merkeze özel hasta alımı yapılabil-
mektedir.

Devletin sağladığı olanakları ve 
prosedürü anlatabilir misiniz?
Merkezimiz Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı bir merkezdir. En-
gelli sağlık kurulu mevcut olan (Alz-
heimer ve Demans teşhisi olan) ve
%50 nin üzerinde engel oranına sahip
kısmen bağımlı ve tam bağımlı engel-
lilere 7 /24 yatılı bakım hizmeti veril-
mektedir. 7/24 yatılı bakım hizmetinin
içinde ; engellinin sağlık takibi , psiko-
sosyal destek ihtiyacı , bakım hizmet-
leri bulunmaktadır. Merkezde
bulunan sağlık personelleri , bakım
personelleri ve meslek elemanları
(sosyal hizmet uzmanı , psikolog , ge-
rantolog ) iş birliği ile verilen çeşitli
hizmetlerimiz mevcuttur.

Beylikduzu’ne
deVA olAcAgiz

Alzheimer hastalarına şifa

DİLEK
BOZKURT

SÖYLEŞİ

Başakşehir
Beylikdüzü'nde

Hasar giderilecek

istanbul’u durak durak
gezen Onur Sakar, taksi baş-
kanlarına sorular soruyor, ya-

rışma sırasında taksi şoförleri de kendi
aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.
Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip
edilen programın bu haftaki durağı Bey-
likdüzü oldu. Bizimkent Büyükşehir Tak-
si’nin konuk olan Onur Sakar, durak
başkanı Neşat Atalay’a 10 soru sordu.
Beştaş, 10 sorunun 9’una doğru cevap
verdi. Duraklar Yarışıyor programını se-
verek dinlediklerini belirten Atalay,
“Cuma akşamlarımız keyifle geçiyor. Bir
yandan işimizi yaparken diğer yandan
programı dinliyoruz. Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu’nu çayımızı
içmeye, muhabbetimize ortak olmaya
davet ediyorum. Çayımız taze mutlaka
bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'ndaki Balıklı
Rum Hastanesi'nde hasar tes-
pit çalışmaları ve incelemeler

sürüyor. Enkazdan çıkan para, altın ve
değerli eşyalar, sahiplerine teslim edil-
mek üzere hastane yönetimine verildi. İs-
tanbul'un en eski hastanelerinden biri
olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum
Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölü-
münde perşembe günü çıkan yangın
sonrası hasar tespit çalışmaları ve ince-
leme devam ediyor. Onarım öncesi mo-
lozlar kaldırılmaya başlandı. Molozların
temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi
görevlileri,  para, altın ve değerli eşyalar
buldu. Ekipler buldukları para ve altın-
ları sahiplerine verilmesi için hastane 
yönetimine teslim etti.

Maltepe şiddete
karşı eğitim verdi

MaltepeBelediyesi
Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü, “Ka-

dına El Kal-Ka-Maz” başlığı ile
Maltepe Belediyesi personelleri
için bir dizi eğitim gerçekleştiriyor.
Eğitimler ile personelin kadına
şiddet konusunda erkek odaklı
bakışı sorgulaması ve farkındalı-
ğının artması hedefleniyor.Mal-
tepe Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü’nün dü-
zenlemiş olduğu eğitimlerin ilki
Zabıta Müdürlüğü Zümrütevler
Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşti.
Kadına karşı şiddeti önleme ve
erkek odaklı farkındalık oluştur-
mak için ‘‘Kadına El Kal-Ka-
Maz!’’ başlığı ile Zabıta
Müdürlüğü personeline eğitim
verildi. Eğitime personellerle bir-
like ‘Zabıta’, ‘Kadın ve Aile Hiz-
metleri’ ve ‘Sosyal Destek
Hizmetleri’ müdürleri de katıldı.

Eğitimler, Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü personeline bağlı
uzman sosyolog ve psikologlar
tarafından veriliyor.

Şiddet topluma ihanettir

Eğitimde, temel hak ve özgürlük-
ler kapsamında kadına şiddetin
türlerini detaylı olarak ele alan
Uzman Psikolog Büke Okyay,
‘‘Kadına yönelik şiddet; kadınla-
rın maruz kaldıkları fiziksel, cin-
sel, ekonomik ve psikolojik
eylemler olarak karşımıza çıkar.
Şiddetin etkisi sadece şiddet gö-
renle sınırlı değildir, şiddet top-
luma ihanettir. Anne, baba ve
çocuklar olmak üzere ailede yaşa-
yan tüm bireyler bu şiddetten et-
kilenmektedir. Sorunlarımızı
konuşarak çözmeliyiz. Sürekli
hata aramaktan kaçınmalıyız. Si-
nirlendiğimiz zaman agresif dav-
ranışlar sergilememeliyiz.

Anlaşmazlıkları olumlu bir şe-
kilde çözmeye gayret göstermeli-
yiz. Hakaret ve küfür içeren sözler
kullanmamalıyız. Öfke kontro-
lünü sağlamak için gerektiğinde
kendimizi daha iyi ifade edebile-
ceğimiz ve bizi daha iyi anlayabi-
lecek uzman kişilerin destek
almalıyız. Kadına yönelik şiddet,
inancımızla bağdaşmaz. Dinle-
meliyiz, anlamalıyız, kendimizi
karşımızdakinin yerine koymalı-
yız’’ ifadelerini kullandı.
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Görüşmenin açıklama-
da bulunan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 

Putin’e teşekkür ederek, 
Tahran ziyaretinin ardından 
17 gün aradan sonra tekrar 
bir araya gelişleri sebebiyle 
memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Her iki ülke 
heyetinin Türkiye’de yaptığı 
görüşmelerin de verimli 
geçtiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Siyasi, 
ekonomik ve ticari alanlarda 
birçok konuları ele aldılar 
ve şimdi de bizim bu konu-
lardan sonra buna bir adeta 
nokta koymamız inanıyorum 
ki Türkiye-Rusya ilişkilerin-
de çok farklı bir sayfayı da 
açacaktır. Gerek enerjide 
gerek Karadeniz hattının ta-
rımda, tahılda buradan atılan 
adımlar, turizmde yapılan 
görüşmeler, ulaşımla ilgili 
olarak atılan adımlar ki bü-
tün bunlarla beraber bölge-
deki bazı adımların atılması, 
bunlar gerek heyetlerimizin 
yaptığı ama bizim de bugün 
başa baş ikili bu görüşmeyi 
yapmak suretiyle Türkiye ve 
Rusya’nın bölgede oynadığı 
rolü ortaya koyması bakımın-
dan çok önemli” ifadelerini 
kullandı.

Terörle mücadele önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasında şunları kaydetti:  
“Suriye’deki gelişmeleri de 
bu vesileyle özellikle ele al-
mamız inanıyorum ki bölgeye 
ayrıca rahatlama getirecektir. 
Terörle mücadelede daya-
nışmamız büyük önem arz 
ediyor ve bu konuyla ilgili 
olarak da atacağımız adım-
lar, yapacağımız görüşme-
lerle inanıyorum ki bir güç 
kazanacaktır. Yine bugün 
tabii dünyanın gözü Soçi’de. 
‘Acaba Soçi’de ne görüştüler, 
ne yaptılar?’ Burayı takip 
ediyorlar. Bizim de yapacağı-
mız bu görüşmelerden sonra 
da bunlara verilecek olan ce-
vaplar onları belli istikamette 
yönlendirecektir.”

Akkuyu mesajı
Akkuyu konusunun büyük 
önem arz ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi: “Enerji 

alanında Akkuyu konusunu 
bugün sizlerle bir noktaya ge-
tirmemiz onu belli bir yerde 
gerçekten değerlendirerek, 
karara bağlamamız Akku-
yu’daki süreci ertelemeye 
fırsat vermeyecektir. Çünkü 
belirlenen takvimin işlemesi 
ve Akkuyu’nun belirlenen 
zamanda bitirilmesi çok çok 
büyük önem arz ediyor. Zira 
Türkiye’nin enerji temininde 
yüzde 10 enerji potansiyelini 
Akkuyu Enerji Santrali halle-
decek ve bu konuyla ilgili ola-
rak da etraflıca bir görüşme 
yapmamızın faydalı olacağına 
inanıyorum. Ben de bugün 
böyle bir fırsatı bulduğumuz 
için memnuniyetimi özellikle 
ifade etmek istiyorum.”

Türkiye katkı veriyor
Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Türkiye’nin aracılığı saye-
sinde Ukrayna tahıllarının 
Karadeniz limanlarından 
sevkiyatını başlatmak 
konusunda başarılar elde 
edildiğini ifade eden Putin, 
katkılarından ötürü Cumhur-
başkanı Erdoğan’a teşekkür 
etti.   Rusya Devlet Başkanı 
Putin, açıklamasına şu şekilde 
devam etti: “Rus gıda ürün-
leri, Rus gübresi bu şekilde 
dünyaya açılmış oldu. Öze-
likle gelişmekte olan ülkeler 
için bu son derece hassas bir 
mesele, ciddi problemlerle 
karşı karşıya gelebilirler gıda 
krizi yüzünden. Tabi ki bütün 
bu ülkeler bu aldığınız karar-
ları önemsiyorlar, yani sizin 
kişisel katkılarınız sayesinde 
mümkün olabildi bütün bun-
lar. Ve dediğim gibi, umarım 
bugün ilgili mutabakat zaptını 
imzalayabileceğiz ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesiyle ilgilidir. 
Dediğim bu heyetlerimizin 
Türkiye’de sağlamış oldukları 
uzlaşılar sayesinde böyle bir 
mutabakat zaptını imzalama 
şansımız, fırsatımız oldu.” Su-
riye krizi başta olmak üzere 
bölgedeki güvenlik konularını 
da ele alma fırsatını bulacak-
larını belirten Putin, “Türkiye 
ve Rusya oradaki durumun 
normalleşmesine ciddi katkı 
sağlıyor. Elbette bu konuyu 
da ele alacağız” ifadesini 
kullandı. DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Soçi 
kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

 
 

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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KRKRiiTTiiK GORUSMEK GORUSME

BAKANLIKTAN yapılan 
açıklamada, Bulgaristan’ın 
Moskova Büyükelçisi Atanas 

Krıstin’in bakanlığa 
çağrılarak, Bulgar 
makamlarının 70 
Rus diplomatı 
kabul edilemeyecek 
şekilde istenmeyen 
kişi ilan etmesinin 
protesto edildiği 

kaydedildi. Açıklamada, “Bulgaristan 
hükümetinin Rus diplomatik misyonu 
temsilcileri sayısını azaltmak için attı-
ğı adımlarına cevap olarak, Büyükelçi 
Krıstin’e Bulgaristan’ın Rusya’daki 
14 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan 
edildiğine dair nota verildi. Rusya’ya 
yönelik dostane olmayan adımların, 
Bulgaristan ve halkının ulusal çıkar-
larıyla hiçbir ortak yanı olmadığına 
inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

MOSKOVA’DA 
işsizlik artacak
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşet-
nikov, ülkede işsizliğin yüzde 3,9 ile rekor dü-
zeyde düşük seyrettiğini belirterek, “Sonbaharda 
maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. 
Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.” dedi

REŞETNIKOV, 
Rusya’nın Yekate-
ringburg şehrinde 

bölge yetkilileriyle ger-
çekleştirdiği toplantıda, 
ülke ekonomisine ilişkin 
değerlendirmelerde bulun-
du. Rus ekonomisindeki 
durumun beklenenden 
daha iyi bir durumda oldu-
ğunu anlatan Reşetnikov, 
“Haziranda özellikle tarım 
ve madencilik sektörleri 
ekonominin bel kemiğini 
oluşturdu. İç talebe yönelik 
sanayiler genel olarak daha 
çok özgüvene sahipler.” 
diye konuştu. Küresel 
ihracat ve ithalat zincir-

lerine eklemli sektörlerin 
ise ciddi bir baskı altında 
olduklarına işaret eden Re-
şetnikov, “Toptan ticaret, 
nakliye ve inşaat sektörleri 
zarar gördü. Tüketici faali-
yetleri ise düşük olmasına 
rağmen toparlanıyor.” 
dedi. Reşetnikov, son iki 
ayın işsizlik rakamlarının 
rekor düzeyde düşük 
olduğunu vurgulayarak, 
“İşsizlik yüzde 3,9’la tarihin 
en düşük seviyesinde. Son-
baharda maalesef bu düşük 
seviyeden uzaklaşacağız. 
Ancak durum kontrol edi-
lebilir olacaktır.” ifadeleri-
ni kullandı.

MACAR LIDERI 
büyük alkış aldı

MACARISTAN 
Başbakanı Viktor 
Orban, ABD’nin 

Teksas eyaletinde 
Amerikalı muhafazakar-
lara hitap etti. BBC’nin 
haberine göre, Muha-
fazakar Siyasi Eylem 
Konferası’nda (CPAC) 
konuşma yapan Or-
ban, eski ABD Başka-
nı Barack Obama, iş 
insanı George Soros ve 
“küreselcileri” eleştirdi. 
Orban, büyük alkış alan 
konuşmasında, “Batı, bir 
medeniyetler çatışması-
na kilitlenmiş durumda. 
Washington ve Brük-
sel’deki kurumları geri 
almalı ve birliklerimizin 
hareketini koordine 
etmeliyiz.” ifadesini 
kullandı. Macaristan 
Başbakanı, ABD’de 
2024 yılında yapılacak 
başkanlık seçimlerine 
açıkça atıfta bulunarak, 
kendisini dinleyen kala-
balığa “Hazırlanmak için 
iki yılınız var.” dedi.
Orban, Macaristan 
anayasasından alıntı 
yaparak ailenin, sadece 
bir erkek ile bir kadın 

tarafından kurulabilece-
ğini söylemesi de ayakta 
alkışlandı. Viktor Orban 
ayrıca Hıristiyan bir 
politikacının ırkçı ola-
mayacağını savunarak 
kendisinin ırkçı olduğu-
nu düşünenleri “ahmak-
lar” diye nitelendirdi.
Orban, ABD’de salı 
günü eski ABD Başkanı 
Donald Trump ile bir 
araya gelmişti. Macaris-
tan Başbakanı Orban, 
geçen ay Romanya’da 
katıldığı etkinlikte, 
göçmen karşıtı ifadeler 
kullanmış ve karma ırk 
olmayacaklarını belirt-
mişti. Orban, 2050’ye 
kadar Avrupa’nın büyük 
şehirlerinde Avrupa 
kökenli olmayan kişile-
rin çoğunlukta olacağını 
savunarak, Macarların 
karma ırk olmak isteme-
diğini ve gelecek nesil-
lerin, sürekli Avrupa’ya 
doğru ilerleyen İslam 
medeniyetinin genişle-
mesini sadece güneyde 
değil batı sınırında da 
durdurulması konusun-
da hazırlanması gerekti-
ğini ileri sürmüştü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD’nin Teksas 
eyaletinde Amerikalı muhafazakarlara hitap etti

Rusya, Bulgaristan’a tavır aldı

PARIS’TE KURAKLIK VARPARIS’TE KURAKLIK VAR
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 

ülkede yaşanan tarihi kuraklık 
nedeniyle vatandaşları su kullanı-

mında dikkatli olmaya çağırdı

BAŞBAKANLIKTAN yapılan açık-
lamada, Fransa’nın tüm ülkeyi etkisi 
altına alan uzun kuraklık dönemin-

den geçtiğini ve bunun ülkenin bugüne 
kadar kaydettiği “en ciddi” kuraklık oldu-
ğuna işaret edildi. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Başbakan Borne, Fransızları 
su kullanımında “çok dikkatli” olmaya 
çağırdı. Borne, sağlıklı içme suyu kullanı-
mını garanti altına almak için kısıtlayıcı 
önlemlerin alındığını kaydetti. “Olağanüstü 
kuraklığın” birçok kenti sudan mahrum 

bıraktığı aktarılan açıklamada, bunun 
ülkedeki çiftçiler, ekosistemler ve biyoçeşit-
lilik açısından bir “dram” teşkil ettiği ifade 
edildi. Açıklamada, Fransa’yı etkisi altına 
alan kuraklık nedeniyle Bakanlıklar arası 
kriz biriminin aktif hale getirildiği belirtil-
di. Birimin valilikler aracıyla kuraklıktan 
en fazla etkilenen bölgeler hakkında bilgi 
aktaracağı belirtilen açıklamada, bunun su 
ve içme suyu tedariki için gerekli adımların 
başlatılmasında önemli rol oynayacağına 
işaret edildi.

ÇIN, Tayvan çevresinde 
başlattığı askeri tatbikatlar 
nedeniyle G7 ülkelerinin 

yaptığı ortak açıklamanın ardından, 
söz konusu ülkelerin büyükelçileri 
ile ortak imzacı Avrupa Birliği’nin 
Pekin’deki Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi’ni çağı-
rarak rahatsızlığını aktardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Bakan Yardımcısı Dıng 
Li’nin, büyükelçiler ve yüksek tem-
silci ile görüşmesinde açıklamanın 
Çin’in iç işlerine müdahale anlamına 
geldiğini belirttiği ifade edildi. G7 
ülkeleri, açıklamada, Çin’in Tay-
van’a yönelik “gereksiz tırmandırma 
riski” taşıyan tatbikatlarından ve 
ekonomik baskılarından duyulan 

endişeyi dile getirmişti. Çin’in 
Tayvan Boğazı etrafında “saldırgan 
askeri faaliyetlerde” bulunmak için 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı 
Nancy Pelosi’nin Ada’ya ziyaretini 
bir “bahane” olarak kullanmasına 
bir “gerekçe” olmadığı vurgulanan 
açıklamada, bölgede barış ve istikra-
rın korunması çağrısı yapılmıştı. Çin, 
Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin 
ardından ABD’nin Pekin Büyü-
kelçisi Nicholas Burns’u bakanlığa 
çağırarak ziyareti protesto etmişti. 
Tayvan’ı kendi topraklarının parçası 
kabul eden Pekin, ziyareti “ege-
menliğinin ve toprak bütünlüğünün 
ihlali” olarak gördüğü ve sert karşı 
tedbirler alacağı uyarısında bulun-
muştu.

ÇIN RAHATSIZ!
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle G7 
ülkelerinin yaptığı ortak açıklamanın ardından, söz konusu ülke-
lerin büyükelçilerini çağırarak rahatsızlığını aktardı
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Zorlu PSM bu hafta, yaza 
damga vuran PSM Loves 
Summer konser serisinin 

son konseri olan, müziklerinde 
sadece alternative rock, post-
punk revival ve indie rock’a bağlı 
kalmayıp psikedelik pop, glam 
rock ve caz tarzıyla biletleri satışa 
çıkar çıkmaz tükenen Arctic 
Monkeys’i, 9-10 Ağustos’ta hay-
ranlarıyla buluşturacak. Öte yan-
dan yazın coşkusunu açık havada 
çıkarmak isteyenler için Vestel 
Amfi’de etkinliklerini tüm hızıyla 
sürdüren Zorlu PSM’de; “İbra-
him Selim ile Bu Gece” progra-
mından “Akıllı Hayat Sinema 
Günleri” ile Başka Sinema film 
gösterimlerine, Lady Diana’nın 
hayatını kapsamlı bir biçimde ele 
alan “Queen of the People’s He-
arts” müzikalinden 90’lı yılların 
unutulmaz hit ve dans şarkıla-
rından oluşan “Flashback 90’lar 
Türkçe Pop Gecesi”ne kadar 
birçok etkinlik bu hafta Zorlu 
PSM’nin büyüleyici atmosferinde 
sizleri bekliyor.

İBRAHİM SELİM İLE 
BU GECE 

İbrahim Selim’in renkli 
sunumu, birbirinden değerli 
konukları ve dinamik seyircisiyle 
dosta kahkaha, düşmana elem 
vermeye geliyor. “İbrahim Selim 
ile Bu Gece” 8 Ağustos’ta %100 
Studio sahnesinde seyircileriyle 
buluşuyor. Her hafta sürpriz bir 
konuğun katılacağı programda 
müzikten, stand-up’a, mizahtan 
güncel konulara; kültürün her 
alanına doyacağız. 

Kapı Açılış: 19.30
Etkinlik: 21.00
Bilet Fiyatları:
Genel Satış: ₺330,00
Öğrenci: ₺143,00 
Balkon: ₺220,00

DJ EVENT: ZOZO 
Müzik, dans, eğlence, film 

gösterimler, spor müsabakaları 
ve çok daha fazlası yaz boyunca 
Vestel Amfi’de! Funk, disko ve 
soul karışımı setiyle 90’lı yılların 
sonlarından bu yana İstanbul 
dans müziği sahnesinin mer-
kezinde yer alan DJ Zozo, 8 
Ağustos’ta Vestel Amfi’de sahne 
alacak!

Kapı Açılış: 17.00
Happy Hours: 17.00- 19.00 
Etkinlik: 19.00

ARCTIC MONKEYS
Müziklerinde sadece alter-

native rock, post-punk revival 
ve indie rock’a bağlı kalmayıp 
psikedelik pop, glam rock ve 
cazı da harmanlayan zengin bir 
sound’u hayranlarına sunan; 
aynı zamanda The Last Shadow 
Puppets’ın da efsanevi solisti 
Alex Turner, Jamie Cook, Matt 
Helders ve Nick O’Mally dörtlü-
sünden oluşan kadrosuyla Arctic 
Monkeys, uzun bir aradan sonra 
“PSM Loves Summer” konserleri 
kapsamında Türkiye’de hayranla-
rıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Grammy Ödülleri, Brit Ödülle-
ri, Mercury Ödülleri ve GAFFA 
Ödülleri gibi pek çok prestijli mü-
zik ödülüne 104 kez aday gösteri-
len indie rock müzik grubu Arctic 
Monkeys, uzun bir aradan sonra 
“PSM Loves Summer” kapsa-
mında, 9 ve 10 Ağustos olmak 
üzere, tam iki akşam üst üste, 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 
hayranlarıyla buluşacak!

Kapı Açılış: 20.00 
Arctic Monkeys: 21.00
Bilet Fiyatları: Tükendi

AKILLI HAYAT SİNEMA 
GÜNLERİ

Maud (Carey Mulligan), has-
talıklara ve yaralanmalara sık sık 
rastlanan bir çamaşırhanede 7 
yaşından beri çalışmaktadır. Aynı 
çamaşırhanede çalışan George 
(Ben Whishaw) ile evli olan Ma-
ud’un hayatta en büyük dayanağı 
oğlu Sonny’dir. Bir paketi teslim 
etmeye giderken eylem yapan 
süfrajetlerin arasında kalır ve 
eylemciler arasında kendisiyle 
aynı çamaşırhanede çalışan Vi-
olet’ı (Anne-Marie Duff) görür. 
Maud’un harekete olan ilgisini 
fark eden Violet, onu oy hakları-
nı savunmaya ikna etmeye çalışır. 
Süfrajetlerin içinde sözcülük ya-
pıp eylemlerde ön plana çıkması 
nedeniyle göze batan Maud, bir 
gösteriden sonra tutuklanır ve 
bir hafta hapiste kalır. Hapisha-
neden çıktığında işler daha da 
karışır; çünkü kocası onu ne eve 
alır, ne de oğlunu görmesine izin 

verir. Maud’un adaletsizliğe karşı 
duyduğu öfke, onu hareketin 
lideri olan Emmeline Pankhurst 
(Merly Streep) ile tanışmaya dek 
götürecektir.

Film Gösterimi: 21.00

BREK AKUSTİK 
PERFORMANS

Lo-fi ve bedroom pop üre-
timleriyle yerli sahnenin dikkat 
çeken müzisyenlerinden BREK, 
12 Ağustos akşamı akustik 
performansıyla Vestel Amfi’de. 
Solo işlerine koyulmadan önce 
şehrin alternatif sahnesinden 
birçok isimle çalıştı; Nihil Piraye 
ve Mispis grupları ile sahne aldı, 
prodüktörlük ve aranjörlük yaptı. 
Yatak odasına kapanıp, kendi 
kendine besteleyip kaydettiği ilk 
uzunçaları TV Juice 2018 yazında 
yayımlandı. Yerli sahneden duy-
maya alışık olmadığımız sound’u 
ve tarzıyla dream pop, synth pop, 
new wave ve krautrock sularında 
yüzen müziği, buğulu ve atmosfe-
rik olarak tanımlanıyor.

Kapı Açılış: 17.00
Happy Hours: 17.00- 19.00 
Etkinlik: 19.00

FLASHBACK 90’LAR
Zaman tüneline giriyoruz, 

eskilere gidiyoruz, sesimiz kısı-
lana kadar şarkılar söylüyoruz, 
ayaklarımız ağrıyana kadar dans 
ediyoruz! Neyden mi bahsediyo-
ruz? Flashback 90’lar Türkçe Pop 
Gecesi’nden! Perküsyon eşliğinde 
DJ performans ve muhteşem 
dans şovları izleyeceğiniz 13 
Ağustos günü Zorlu PSM’nin 
gözde açık hava mekanı Vestel 
Amfi’de gerçekleşecek partinin 
etkisinden uzun süre çıkamaya-
caksınız.

Kapı Açılış: 17.00
Happy Hours: 17.00- 19.00 
Etkinlik: 19.00
Bilet Fiyatları:
Genel Satış: ₺77,00

QUEEN OF THE 
PEOPLE’S HEARTS

ABD’nin en prestijli ve ilgi 
duyulan Lady Diana müzikali 
Queen of the People’s Hearts, 
13-14 Ağustos tarihlerinde Zorlu 
Performans Sanatları Merke-
zi’nde... İtalyanlar tarafından 

‘La Diva Turca’ olarak anılan 
opera sanatçısı Leyla Gencer’in 
ardından yurtdışında, alanın-
da isminden en çok söz ettiren 
Türk mezzo sopranolardan Lori 
Şen, İngiliz prensesi için yazılan 
eserde Lady Di’yi canlandırıyor. 
Prenses Diana’nın hayatını an-
latan, Angela Knight ve Randal 
Dewey’nin yepyeni müzikali 
Queen of the People’s Hearts 
Türkiye’de! Prens Charles ile ta-
nışmasından, Kraliçe ve Camilla 
ile yüzleşmesine, Beyaz Saray’da 
John Travolta ile dansından, 
Dodi ile geçirdikleri kazaya kadar 
tüm hikaye harika müziklerle 
karşınızda.

Kapı Açılış: 19.45 
Etkinlik: 20.30
Bilet Fiyatları:
1. Kategori - ₺700,00
2. Kategori - ₺600,00
3. Kategori - ₺500,00
4. Kategori - ₺400,00
5. Kategori - ₺250,00

BAŞKA SİNEMA
Hollywood’un en üretken 

isimlerinden Woody Allen’a 
Avrupa turunun başlangıcında 
Scarlett Johansson eşlik ediyor. 
Emekliliğini açıklayan tenisçi 
Chris Wilton, maddi zorluklar 
çekmektedir. 

 Kapı Açılış: 17.00
Happy Hours: 17.00- 19.00 
Etkinlik: 21.00ının ona şimşek 

aşkıyla vurulmasıyla bu arzu-
larına çabucak kavuşur. Ancak 
bu rahatlığın içinde aklı sürekli, 
oyuncu olmak isteyen ve yine 
Hewettler sayesinde tanıştığı 
Nola Rice’tadır. Chris, Nola’nın 
güzelliği ve Hewett ailesinin 
vadettiği rahat yaşam arasında bir 
karar vermek zorundadır.
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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-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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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
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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

7 AĞUSTOS 2021 PAZAR

OSMANLI ÜZÜMÜ ÇOK SEVİLİYOR
ÜZÜM üreticileri, 7 
Ağustos 2022 Pazar 
günü bağlarda çekir-

deksiz sofralık sultani üzüm 
hasadına başlayacak. Mevlâna 
(Razaki) çeşidi sofralık üzümde 
ise; ilk kesim tarihi 14 Ağustos 
2002 Pazar günü olurken, 15 
Ağustos 2022 tarihinde ihraca-
tının başlamasına karar verildi. 
2020 yılında 110 milyon, 2021 
yılında da 160 milyon dolarlık 
ihracat performansı gösteren 
Çekirdeksiz sofralık sultani 
üzümde bu yılki rekoltenin ve 
ürün kalitesinin geçen yıldan 
daha iyi olduğunu dile getiren 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz 
sultani taze üzüm ihracatından 
200 milyon dolar, taze üzüm 
ihracatının toplamında da 250 
milyon dolar ihracat hedefle-
diklerini aktardı. Üreticilere 
ve ihracatçılara bereketli bir 
sezon dileğinde bulunan Uçak, 
“İzmir-Manisa-Denizli üçgenin-
de yaklaşık 60 bin üreticimiz 1 
milyon 200 bin dekar bağ alan-
larında üzüm üreticiliği yapıyor. 
Alıcı ülkelerin taleplerine göre 
ilaçlamalarımızı yapıp üretim 
yaptığımız takdirde emekleri-

mizin karşılığını 
alırız. 2022 
yılını pestisit-
le mücadele 
yılı ilan ettik. 
Manisa İl Ta-
rım ve Orman 
Müdürlüğü ile 
iş birliğinde 
üreticilerimize 
yönelik çok 
sayıda bilgilen-
dirme toplantı-
ları düzenledik. “Kullandığımız 
Pestisitleri Biliyoruz” isimli 
projemiz kapsamında farklı 
noktalardaki bağlardan numu-

neler alarak pestisit analizleri 
yapıyoruz ve üzüm üreticisi 
bölgelerin pestisit haritasını 
çıkarıyoruz” diye konuştu.

GÜNCEL

BURADA SANAT VAR!BURADA SANAT VAR!
Zorlu PSM bu hafta, yaza damga vuran PSM Loves Summer konser serisinin son konseri olan, müziklerinde 
sadece alternative rock, post-punk revival ve indie rock’a bağlı kalmayıp psikedelik pop, glam rock ve caz 
tarzıyla biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen Arctic Monkeys’i, 9-10 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşturacak

TV yönetmeni, 
radyo ve müzik 
yapımcısı İzzet 

Öz’ün, hayatının ve 
müzik kariyerinin anlatıl-
dığı üç büyük kitaptan 
oluşan ‘Zetzet İzzet Öz’ 
adlı setin basılı haline 
sahip olmak isteyen mü-
zikseverler, aralarında 
Türkiye Eğitim Gönül-
lüleri Vakfı’nın (TEGV) 
da bulunduğu üç sivil 
toplum kuruluşuna bağış 
yaparak kitabı koleksi-
yonlarına katabilecek-
ler. Kitabı, kendi web 
sayfasında dijital olarak 
okunabilecek ve dinle-
nebilecek şekilde okuyu-
cularla buluşturan Öz’ün 
‘Zetzet İzzet Öz’ adlı 
kitap setinin basılı haline 
sahip olmak isteyen 
kitapseverler TEGV’in 
web sayfası üzerinden 
en az 10 çocuğun bir 
yıllık eğitim maaliyetine 
destek vererek bu sete 
ulaşabilecekler. Çalışma 
hayatında 50 yılı geride 
bırakan İzzet Öz’ün, üç 
ciltten oluşan kitapların-
da çocukluk yaşamından, 
TRT geçmişine, Hürriyet 
gibi kuruluşlarda yap-
tığı çalışmalara kadar 
1947’den günümüze 
tüm hayatı belgeler, 
fotoğraflar ve müzik ile 
anlatılıyor. Bu seti almak 
isteyenler TEGV’in 
www.tegv.org web sitesi-
ne girerek edinebilirler.

3 ciltten oluşuyor
Üç ciltten oluşan kita-
bın ilk cildinde; İzzet 
Öz’ün Ankara günleri, 
çocukluk, ilkokul, lise ve 
üniversite yılları, TRT 
Ankara Radyosu’nda 
geçen günleri ve daha 
sonra televizyona geçişi, 

Atatürk’ün doğum 
gününün 100’üncü yılı 
için hazırladığı Türkiye 
Filmi, anılarla dolu pek 
çok fotoğraf yer alıyor. 
Kitabın ikinci cildinde 
televizyonun renklenme-
si ve Öz için çok önemli 
olan Teleskop program 
ile başlayan ve haya-
tını değiştiren olaylar 
anlatılıyor. Özel radyo ve 
TV’ler, Hürriyet Gaze-
tesi Sanat Danışmanlığı 
ve Türkuaz MDC ikinci 
cildin konularından. 
Kitabın üçüncü ve son 
cildinde ise İzzet Öz Pro-
ductions, 2000’li yıllar, 
üniversitelerde öğretim 
görevliliği, etkinlikler, 
TRT, özel radyo ve 
TV’lerde programlar, or-
ganizasyonlar ve unutul-
mayan anılar anlatılıyor.

İzzet Öz kimdir?
İzzet Öz, veteriner Ah-
met Bey ve kütüphaneci 
Hikmet Hanım’ın oğlu 
olarak 18 Kasım 1947’de 
Ankara’da doğdu. 
İlkokula İltekin İlkoku-
lu’nda başladı. Ardın-
dan Deneme Lisesi ve 
İktisadi ve Ticari İlimler 
Yüksekokulu’nu bitirdi. 
Üniversitede okurken, 
1967 yılında TRT An-
kara Radyosu’na girdi. 
1975’te televizyona 
geçti. Öz, televizyon ve 
radyo programlarının 
yanı sıra sanat danış-
manlıkları, genel yayın 
yönetmenlikleri, öğretim 
üyelikleri görevlerinde 
bulundu. Belgeseller ve 
video klipler de çeken 
Öz’ün, Metronom ve 
Teleskop gibi önemli ba-
şarılara imza atmış TV 
ve radyo programları da 
bulunuyor.

HAYIRSEVER KiTAP!
TV yönetmeni, radyo ve müzik yapımcısı İzzet Öz’ün, 
‘Zetzet İzzet Öz’ adlı kitabının basılı halini koleksiyonuna 
eklemek isteyenler Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 
(TEGV) bağış yaparak kitaba sahip olabilecekler. Üç 
büyük kitaptan oluşan sette Öz’ün 1947’den günümüze 
tüm hayatı belgeler, fotoğraflar ve müzik ile anlatılıyor

Osmanlı saray mutfağının gözde meyvelerinden çekirdeksiz sultani üzümün ihracat yolculuğu başlıyor. Türkiye’ye 2021 yılında 160 
milyon dolar döviz kazandıran Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümün bu yılki ihracat yolculuğu 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlıyor

Zorlu Center’ın 
“Hikayede Kalma-
sın” sloganıyla açık 

havaya özel hazırladığı 
Zorlu Açık Hava Konser-
leri’nde, bu hafta Emir 
Ersoy ve Kaan Sekban 
aynı sahneyi paylaştı. İki 
sezon ‘Alt Tarafı Bi’ Talk 
Show’da birlikte çalışan 
Türk televizyonlarının öne 
çıkan komedyeni Kaan 
Sekban ve müzisyen Emir 
Ersoy seyircileri ile bu kez 
canlı canlı buluştu. Hika-
yede Kalmasın” konser 
serisinin ikincisi, Küba ve 
Latin Amerika’nın eşsiz 
melodilerini kendi stiliyle 
harmanlayıp izleyici ile 
buluşturan Emir Ersoy ve 
ekibinin performansı ile 
başladı. Ersoy, 
“İşte gecenin bek-
lenen anı” diyerek 
Kaan Sekban’ı 
sahneye davet 
etti. ‘Deli Diva-
ne’yi söyleyerek 
hayranlarını coştu-
ran Kaan Sekban, 
“Hepiniz hoş 
geldiniz. Öncelikle 

çok heyecanlıyım. İlk defa 
böyle bir şey yapıyorum. 
90’lara giderek dünden 
düne bir yolculuk yapa-
cağız” diyerek izleyenleri 
güldürdü. ‘Ansızın Çektin 
Gittin’, ‘Kazandım’ ve ‘An-
ladım Ben Seni” şarkılarını 
arda arda seslendiren 
ünlü komedyen, sahneye 
gelen kendi orkestrası ile 
de ‘Safalar Getirdiniz’, 
‘Onda Bunda Şundadır’ 
ve ‘Kız Sen İstanbul’un 
Neresindensin’ şarkılarını 
Zorlu Center misafirleri ile 
birlikte söyledi. “Ben her 
sahnemde selfie çekerim.” 
diyen başarılı komedyen, 
kendilerini izlemeye ge-
lenlerle geleneğini yerine 
getirmeyi ihmal etmedi.

ALKIŞ ALAN iKiLi



Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Por-
tekiz’den Sporting Lizbon takımının 24 
yaşındaki ön liberosu Idrissa Doum-
bia’yı bir yıllığına kadrosuna kattı

Spor Toto 
Süper Lig’de 
İstanbulspor 

ile Trabzonspor 
arasında oynanan 

2022-2023 sezonun 
açılış maçının 13. 

dakikasında, Eren 
Elmalı’nın pasıyla ceza 
yayının sol tarafında topla 
buluşan Trezeguet’in vuru-
şunda, kaleci Jensen topu 
son anda direk dibinden 
kornere çeldi. 17. dakikada 
Trabzonspor 1-0 öne geçti. 
Sol taraftan kullanılan köşe 
vuruşunda Hugo’nun arkaya 
aşırttığı topu Cornelius kafa 
vuruşuyla ağlara gönderdi: 
0-1. 29. dakikada Visca’nın 
soldan kullandığı kornerde, 
ceza sahasında Larsen’in 
kafa vuruşu sonrası top dire-
ğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 
Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü 

ile sona erdi.
46. dakikada Ali Yaşar’ın soldan 
ortaladığı topa İbrahim Yılmaz 

ceza sahası içinde kafayla vurdu, 
meşin yuvarlak kalecide kal-
dı. 63. dakikada Kağan Miray 
Bağış’ın sağdan ortasına altıpas 
önünde iki rakibinin arasından 
yükselen İbrahim Yılmaz’ın 
kafa vuruşunda, top kaleci 
Uğurcan Çakır’da kaldı. 86. 
dakikada Trabzonspor skoru 2-0 
yaptı. Sağ taraftan kullanılan 
köşe vuruşunda Denswil ceza 
sahası içinde meşin yuvarlağı 
kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 
90+2. dakikada Cornelius’un 
ceza sahası dışından kaleye 
gönderdiği şutta top üstten auta 
gitti. Karşılaşmayı Trabzonspor 
2-0 kazandı.

Şampiyon Trabzonspor 2-0’lık 
skorla sezona iyi bir başlan-
gıç yaparken, İstanbulspor ise 
17 sezon sonra çıktığı Süper 
Lig’deki ilk maçından mağlubi-
yetle ayrıldı.

Cornelius sezona iyi başladı
Trabzonspor’un Danimarkalı 
santrforu Andreas Cornelius, 
sezona iyi bir başlangıç yaptı. 

Geçen sezon 15’i ligde olmak 
üzere toplam 17 kez fileleri hava-
landırarak bordo-mavili takımın 
şampiyonluğunda büyük rol alan 
Cornelius, bu sezon da çıktığı 2. 
resmi maçta 3. kez gol sevinci 
yaşadı. Demir Grup Sivasspor ile 
yapılan Turkcell Süper Kupa mü-
cadelesinde 2 kez ağları sarsan 29 
yaşındaki santrfor, ligin ilk hafta-
sında 2-0 kazanılan İstanbulspor 
karşılaşmasında da takımının ilk 
golünü kaydetti.

İki korner skoru belirledi
Trabzonspor’un 2 golü de 
korner atışı sonrasında gel-
di. Karşılaşmada iki takım da 
net gol pozisyonuna girmekte 
zorlanırken, bordo-mavili ekip 
kilidi duran topla açtı. Maçın 
16. dakikasında soldan kullanı-
lan kornerde Cornelius kafayla 
topu ağlara gönderdi. Müca-
delenin 86. dakikasında ise bu 
kez sağdan kullanılan kornerde 
arka direkteki Stefano Denswil 
kafayla vurduğu meşin yuvarlağı 
ağlarla buluşturdu.

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-
2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor’u 2-0 yendi

UEFA’dan yapılan açıklama-
da, sahaya yabancı madde 
atılması ve provokatif teza-

hürat nedeniyle sarı-laci-
vertli takıma 50 bin 

avro para cezası 
verildiği kaydedildi. 
Fenerbahçe’nin, 
sahasındaki bir 

Avrupa kupası maçında kısmi seyir-
cisiz (en az 5 bin koltuk) oynama 
cezası aldığı belirtildi.
UEFA, 27 Temmuz’da oynanan ve 
Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur 
atladığı karşılaşmada bazı taraf-
tarların yaptığı kısa süreli “Putin” 
tezahüratı nedeniyle disiplin soruş-
turması açmıştı.

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 

Milliler madalya ile geldi
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ASLAN UMUTLU!

KULÜP başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen imza töreninde, 

son günlerde transferlerin hız kazandığını 
söyledi. Dün Lusamba’yı kadrolarına kattık-
larını hatırlatan Çavuşoğlu, “Bugün Spor-
ting Lizbon’dan Doumbia’yı bir yıllığına 
kiraladık. Kendisi hazır bir oyuncu. Hem 
teknik ekibimizin hem de transfer komite-
mizin takip ettiği, istediği bir oyuncuydu. 
Camiamıza hayırlı olsun. Faydalı olacağı-
na, takıma katkı sağlayacağına inandığımız 
bir futbolcu. Her iki taraf için de hayırlı 
olsun.” dedi. Fildişi Sahilli futbolcu Idrissa 
Doumbia ise Alanya’da kendisine gösterilen 

ilgiden dolayı teşekkür etti. 
Doumbia, Spor Toto Süper 
Lig’de mücadele edeceği 
için heyecanlı olduğunu 
belirterek “Daha önce 
burada oynayan Borja ile 
konuştum. Bana kulüple 
ilgili çok güzel şeyler söyle-
di. Alanyaspor’da olduğum 
için mutluyum. Çalışmalara 
başlamak için sabırsızlanı-
yorum.” diye konuştu.

FIRTINAFIRTINA
KALDIGI KALDIGI 
YERDENYERDEN!!

UEFA’DAN FENERBAHÇE’YE CEZA
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le oynadığı maçta yaşanan 
olaylar nedeniyle UEFA tarafından Fenerbahçe’ye para ve kısmi seyircisiz oynama cezası verdi

ALANYASPOR
Doumbia’yı kiraladı

SARI-kırmızılı futbol takım, 
geçen sezon başkan Burak 
Elmas ve teknik direktör 

Fatih Terim yönetiminde genç-
leştirme operasyonuyla başladığı 
Süper Lig’de beklediğini bulamadı. 
Ocak ayında Terim ile yolları ayıran 
Galatasaray, sezonu İspanyol teknik 
adam Domenec Torrent yönetimin-
de tamamladı. Tarihinin en kötü 
sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar, 
ligi 13. sırada bitirerek taraftarını 
hayal kırıklığına uğrattı. Yönetim 
değişikliği yaşayan Galatasaray’da 
başkan Dursun Özbek dönemi baş-
ladı. Özbek, teknik direktörlüğe ku-
lübün unutulmaz futbolcularından 
Okan Buruk’u getirirken önemli bir 
transfer operasyonuna girişti.

Galatasaray, Avrupa’nın çeşitli 
kulüplerinde forma giyen santr-
for Haris Seferovic, sağ bek Leo 
Dubois, orta saha oyuncuları Sergio 
Oliveira ile Fredrik Midtsjö’yü 
transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Kon-
yaspor’daki formuyla milli takıma 
seçilen stoper Abdülkerim Bardakcı 
ile Altay’daki performansıyla dik-
kati çeken genç sol bek Kazımcan 
Karataş’ı da renklerine bağladı. 
Geçen sezon kiralık olarak Alan-
yaspor’da oynayan Emre Akbaba, 
Adana Demirspor’da forma giyen 
Yunus Akgün ve Giresunspor’un 

kalesini koruyan Okan Kocuk’un 
iyi performans sergileyerek takıma 
dönmesi de Galatasaray’da yüzleri 
güldürüyor.

Gençler memnun ediyor
Galatasaray’da sezon başı kampın-
da yer alan futbol akademisinden 
genç futbolcuların performansı 
teknik heyeti memnun etti. Sarı-kır-
mızılı kulübün altyapısından yetişen 
Okan Buruk, sezon başı kampında 
genç oyunculara ciddi şans verdi. 
Kampa götürülen Hamza Akman, 
Metehan Baltacı, Emin Bayram, 
Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka 
ve Ali Turap Bülbül hazırlık maç-
larında verilen şansı iyi kullandı. 
Galatasaray’da geçmiş dönemlerde 
önemli yatırımlar yapılan ancak 
beklenen performansın alınamadı-
ğı birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. 
Brezilyalı savunma oyuncusu Mar-
cao’yu İspanya’nın Sevilla takımına 
15 milyon avro karşılığında satan 
“Cimbom” önemli bir gelir elde etti.
Bonuslarla yaklaşık 13 milyon avro 
ödediği Mbaye Diagne’nin sözleş-
mesini fesheden sarı-kırmızılılar, 
6 milyon dolar ödediği Mısırlı 
santrfor Mustafa Muhammed ve 
3,5 milyon avro verilen Olimpiu 
Morutan’ı farklı takımlara kiraladı. 
Sözleşmeleri sona eren Sofiane 

Feghouli ve Ryan Babel ile yeni 
anlaşma imzalamayan Galatasaray, 
kiralık olarak forma giyen Eric Pul-
gar, Inaki Pena, Halil Dervişoğlu ile 
yola devam etmedi. Savunma oyun-
cusu Alpaslan Öztürk’ü Eyüpspor’a 
kiralayan sarı-kırmızılılar, kiradan 
dönen Aytaç Kara’nın da sözleşme-
sini feshetti.

Yedi hazırlık maçı yaptı
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon ön-
cesi yaptığı 7 hazırlık maçında 3 
galibiyet aldı. Galatasaray ayrıca 
bu maçlarda ikişer beraberlik ve 
yenilgi yaşadı. İlk etap kampında 
4 hazırlık maçına çıkan “Cimbom” 
sırasıyla Avusturya’nın Sturm Graz 
ekibine 2-1, Macaristan takımı 
MOL Fehervar’a 1-0 yenildi. Çekya 
temsilcisi Sigma Olomouc’u 2-0 
yenen Galatasaray, aynı ülkeden 
Pardubice ile 0-0 berabere kaldı. 
Yaklaşık 2 hafta süren kamptan 
İstanbul’a dönen sarı-kırmızılılar, 
Nef Stadı’ndaki hazırlık maçında 
Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. İkinci 
etap kampı için yeniden Avustur-
ya’ya giden Galatasaray, burada 
İtalya ekiplerinden Salernitana ile 
1-1 berabere kalırken Fiorentina’yı 
2-1 yendi. Hazırlık maçlarında 8 gol 
atan Galatasaray, kalesinde 6 gole 
engel olamadı. 

Spor Toto Süper Lig’de 
geçen sezon tarihinin en 
kötü performansını ser-
gileyen Galatasaray, yeni 
sezona yenilenen kadro-
suyla giriyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk 
haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olacak

CIMBOM 3 PUAN ISTIYOR
CORENDON Airlines Park 
Antalya Stadı’nda yapılacak 
maç saat 21.45’te başlayacak. 

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan 
yönetecek. Ligde geride kalan sezonu 
13. tamamlayarak tarihinin en kötü 
performansını gösteren sarı-kırmızılı 
ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek 
moral bulmak istiyor.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan 
yeni transfer Leo Dubois, yarınki 
müsabakada forma giyemeyecek. Yeni 
transferler Haris Seferovic, Sergio 
Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim 
Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik 
direktör Okan Buruk’un görev verme-
si durumunda ilk kez bir resmi maçta 
sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Gözler Seferovic’te
Yeni transfer Haris Seferovic, sa-
rı-kırmızılı takımın Antalyaspor 
maçındaki en önemli gol ayağı olacak. 
Portekiz’in Benfica takımından trans-
fer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli 
santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 
maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını 
verdi. Galatasaray ile Fraport TAV 
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 
yarın 53. kez karşı karşıya gelecek. İki 
takım arasında geride kalan 52 maçta 
sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-beyazlılar 
7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsaba-
kada ise eşitliği bozamadı. Galatasa-
ray’ın 101 golüne, Akdeniz ekibi 47 
golle karşılık verdi.

Son 12 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde 
oynadığı son 12 müsabakada mağlubi-
yet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son 
olarak 2015-2016 sezonunun ikinci 
yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran 
Antalyaspor, sonraki 6 sezonda raki-
biyle yaptığı lig maçlarında galibiyet 
elde edemedi. Bu süreçte 8 galibiyet, 
4 beraberlik alan Galatasaray 27 
gol attı. Antalyaspor ise galibiyete 
hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez 
havalandırabildi. Galatasaray ile 
Antalyaspor, lig tarihinde Antalya’da 
26 maç yaptı. Antalya’daki maçlarda 
Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3 kez 
galip geldi, 8 maç da berabere sonuç-
landı. Sarı-kırmızılı takım, deplas-
manda Antalyaspor’a 47 gol atarken, 
kalesinde 24 gol gördü. Deplasmanda 
rakibiyle yaptığı son 6 maçı kaybetme-
yen Galatasaray, söz konusu maçlarda 
üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu 
müsabakalarda 9 gol atan sarı-kır-
mızılı ekip, kalesindeki 6 gole engel 
olamadı.

ERKEKLER 10 bin metre yürüyüşte milli 
sporculardan Mazlum Demir altın, Hayrettin 
Yıldız bronz madalya kazandı. Dünya 20 Yaş 
Altı Atletizm Şampiyonası’nın erkekler 10 bin 
metre yürüyüş kategorisinde milli sporculardan 
Mazlum Demir altın, Hayrettin Yıldız bronz 
madalya elde etti.
Kolombiya’nın Cali şehrinde düzenlenen orga-
nizasyonda erkekler 10 bin metre yürüyüş finali 
yapıldı. Milli atlet Mazlum Demir, 42.36.02’lik 
derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Cezayir’den 
Ismail Benhammouda 42.42.49 ile gümüş, milli 
sporcu Hayrettin Yıldız ise 43.07.95’lik derece-
siyle bronz madalya aldı. Kolombiya’da düzen-
lenen organizasyonda kadınlar gülle atmada 
Türkiye’yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş 
madalya kazanmıştı.



GALATASARAY yaz trans-
fer dönemine bir de Dries 
Mertens bombasıyla damga 

vurmaya hazırlanıyor. Forvet, forvet 
arkası ve sol açık olarak görev 
yapabilen 35 yaşındaki futbolcuyla 
anlaşan Sarı- Kırmızılılar, tüm pro-
sedürleri tamamlayarak işi resmiyete 
dökmek üzere. Napoli’ye bu sezon 
veda eden Belçikalı hücumcu boşa 
çıktı ve bonservisi için herhangi bir 
ücret ödenmeyecek. Galatasaray 
Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries 
Mertens’i hücum hattında Seferovic’e 
yakın bir şekilde, yardımcı forvet gibi 
oynatmayı planlıyor. Geçen sezon 30 
lig maçında görev alan Mertens, tek 
forvet veya yardımcı forvet olarak 
çıktığı bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 de 
asist üretti.

Bilet, şoför, ev...
Sarı-Kırmızılı taraftarların Türki-
ye’ye gelişini heyecanla beklediği 
Mertens’in kontratı hakkında ise çok 
çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İtalyan 
gazetecilerin dün yaptığı haberlerde, 
tecrübeli futbolcunun Galatasa-
ray’dan senelik 4 milyon Euro artı 
bonuslar, Şampiyonlar Ligi’ne katılım 
hakkı elde edildiği takdirde aynı şart-

larda 1 yıllık sözleşme opsiyonunun 
otomatik devreye girmesi, Napoli 
ile Brüksel’e 30 tarifeli uçak bileti, 
özel şoför ve ev talebinde bulunduğu 
belirtildi.

682 maçta 246 gol
Kariyerinin son 9 yılını Napo-
li’de geçiren Dries Mertens, 
105 kez de Belçika Milli 
Takımı için ter döktü. 
Napoli’den önce PSV 
Eindhoven, Utrecht, 
AGOVV gibi Hol-
landa takımların-
da oynayan yıldız 
forvet, futbola ise 
ülkesinde Gent 
takımının altya-
pısında başladı. Hollanda ve 
İtalya’da toplam 682 maça 
çıkan Mertens, 246 kez gol 
sevinci yaşadı, 181 gol pası 
verdi, 78 kez sarı kart, 1 kez 
çift sarıdan kırmızı kart, 
bir kez de direkt kırmızı 
kart gördü. 35 yaşında, 1.69 
boyundaki Belçikalı forvet 
Dries Mertens, kariyerinin 
son 9 senesini Napoli’de 
geçirdi.

Galatasaray, Torreira ile birlikte bir bomba da Mertens transferiyle patlatıyor. Napo-
li’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 35 yaşındaki Belçikalı forvetle anlaşan Sarı-Kırmızı-

lılar, operasyonu tamamlamak üzere. İtalyanlar’a göre kontratta ise çarpıcı detaylar olacak

YENI sezonda Süper Lig ‘de şampi-
yonluktan başka bir şey düşünmeyen 
Fenerbahçe ‘de teknik direktör Jorge 

Jesus, Slovacko karşılaşmasının ardından, 
“Kadromuzdan memnunuz. Ancak 

bir forvet transferi daha yapa-
biliriz” açıklamasını yaptı. 

Sarı-Lacivertli yönetimin, 
stoper, kaleci ve sol 

bek transferlerinin 
ardından golcü 

konusunda da 
mutlu 

sona ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Santrfor 
konusunda listeye giren son ismin, İspanya’da 
Valencia’da forma giyen Maxi Gomez olduğu 
bilgisine ulaşıldı.

Hedefleri Arthur Melo
Gomez için İspanyollar’la ilk görüşmenin 
yapıldığı öğrenildi. Valencia’nın hocası Gen-
naro Gattuso, Juventus’tan Arthur Melo’yu 
istiyor. Ekonomik anlamda Melo için bütçe 
yaratmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gomez’in 
yanı sıra birkaç oyuncusunu daha elden çıkar-
mayı hedefliyor. Daha önce Gomez için Club 

Brugge ile el sıkışıldığı, ancak oyuncunun 
2.5 milyon Euro yıllık maaş bek-

lentisi sonrası 
anlaşmanın 

sağlana-
madığı 
öğrenil-
mişti.

Karşılamaya hazırlar...
Sarı-Lacivertliler, oyuncunun istediği bu 
parayı karşılamaya hazır. Kulübünün ise 
bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro civarı 
bir rakam talep ettiği ko-
nuşuluyor. Kanarya’nın, 
Valencia ile pazarlıkları 
sürdürüp, ekonomik 
anlamda da şartları 
zorlayacağı bildirildi. 4 
sezondur Valencia’da 
oynayan yıldız futbolcu, 
La Liga’ya gittiği 2017/18 
sezonundan bu yana 
Karim Benzema’nın (20) 
ardından 18 ile en fazla 
kafa golü atan oyuncu 
konumunda yer alıyor. 
Gomez, ligde attığı 52 
golün yüzde 34.6’sını bu 
şekilde kaydetti.

Sarı-Lacivertliler, Valencia’da forma giyen Maxi Gomez için harekete geçti. Oyuncunun 2.5 milyon Euro’luk maaş beklen-
tisi var. Kanarya, bu rakamı karşılamaya hazır. İspanyollar ise bonservis bedeli olarak 12 milyon Euro fiyat belirledi

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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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 
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FORVET IÇIN SON ADAY: MAXI GOMEZ

BIR ALEX MI!BIR ALEX MI!
HenriqueHenrique

MEVCUT kad-
rosunda Norveçli 
Omar Elabdellaoui 

ve yeni transfer Fredrik 
Midtsjö’yü bulunduran 
Galatasaray , gözünü bir 
başka İskandinav oyun-
cuya çevirdi. Belçika’nın 
Gent takımında forma 
giyen 25 yaşındaki Norveçli 
stoper Andreas Hanc-
he-Olsen, Cim Bom’un 
radarına takılan son sa-
vunmacı oldu. Olsen, aynı 
zamanda Midtsjö’yü de 
Galatasaray’a getiren me-
nacerlik şirketine bağlı. Bu 
şirket tamamen İskandinav 
oyuncuları temsil ediyor ve 
Olsen’i de Sarı-Kırmızılı-
lar’a kendilerinin önerdiği 
öğrenildi. Galatasaray 
cephesi, Sevilla’nın ısrarla 
ilgilendiği Victor Nels-
son’un satılmasi ihtimaline 
karşılık, Olsen transferine 
sıcak bakıyor.

Luyindama ve Emin var
Galatasaray Yönetimi, ma-
liyet ve şartlarda ortak bir 
noktaya gelinmesi halinde 
bu transfer için teknik di-
rektör Okan Buruk’a danı-
şacak. Son anda bir aksilik 
çıkmazsa lige Abdülkerim 
- Nelsson ikilisiyle başla-
yacak olan Galatasaray’da 
yedek stoper olarak kiralık 

gittiği Suudi Arabistan’dan 
dönen Luyindama ve 
sezonu Boluspor’da kiralık 
geçiren 19 yaşındaki Emin 
Bayram var.

İki stoper alabilirler
Marcao’yu sattıktan sonra 
stoperde sadece Abdülke-
rim Bardakcı transferini 
gerçekleştiren Sarı-Kırmı-
zılılar, Nelsson’un satılması 
halinde 1 değil, 2 takviye 
birden yapacak. Bu doğrul-
tuda Juventus’tan Rugani 
ile görüşmeler sürüyor. 
Ayrıca Lyon’dan ayrılan 
ve hâlâ boşta olan Jason 
Denayer ile Sassuolo’nun 
bir türlü bırakmadığı Kaan 
Ayhan da Galatasaray’ın 
stoper adayları arasında yer 
alıyor. Son 2 yılda 12 kez 
Norveç Milli Takımı’nın 
formasını giyen Olsen, aynı 
zamanda Midtsjö’yü Ga-
latasaray’a getiren İskan-
dinav menacerlik şirketine 
bağlı.

Kadıköy’de uzun yıllar 
sonra yeniden Samba 
heyecanı yaşanıyor. 

Bu sezon teknik direktör 
Jorge Jesus ile bir yapılan-
maya giden ve bu yapılanma 

içerisinde ilk transfer olarak 
dikkat çeken Lincoln Hen-
rique, Slovacko maçında şov 
yaptı. UEFA Avrupa Ligi 3. 
ön eleme turu ilk maçında 
evinde 3-0 kazanan ve rahat 
bir galibiyet alan sarı-lacivert-
lilerde, Lincoln öne çıktı.
Lincoln Henrique’nin attığı 2 

golde bir başka Brezilyalı ef-
sane Ronaldinho’yu anımsattı. 
Futbola başlarken Ronaldin-
ho’dan ilham aldığını belirten 
Lincoln, dünkü gollerde şut 
stiliyle hemen dikkat çekti. 
Her ne kadar Ronaldinho sağ 
ayaklı olsa da 24 yaşındaki 
yıldızın topa vuruş şekli ve yön 
verişi Ronaldinho ile ciddi 
benzerlikler taşıdı.

Alex’i anımsatıyor
24 yaşındaki yıldız hem oyunu 
yönlendirmesi hem pasları 

hem de skor katkısıyla akıl-
lara çok özel bir ismi getirdi. 
Ancak genç futbolcuyu esas 
ayakta alkışlatan olay attığı 
goller oldu. Frikik golüy-
le önce herkesi mest eden 
Lincoln ardından maçı bitiren 
enfes uzaktan golüyle ayakta 
alkışlandı.

Yakın geçmişte özellikle 
Brezilyalı futbolcularla özel 
bir bağ kuran Fenerbahçe 
taraftarları yeni bir Brezilyalı 
yıldızla daha heyecanlandı. 
Lincoln, ‘Çok önem veriyo-

rum’ dediği sol ayağıyla akıl-
lara kulübün efsane Brezilya-
lısı Alex de Souza’yı getirdi. 
Fenerbahçe’ye ilk transfer 
olduğunda da Alex’i bir idol 
gibi gördüğünü ve Fenerbahçe 
tarihindeki yerini çok iyi bil-
diğini söyleyen 1998 doğumlu 
oyuncu, şimdiden güvenleri 
kazandı. Son 2 maçta Dinamo 
Kiev ve Slovacko önünde Ka-
dıköy’de 2 gol 2 asistle 4 gole 
direkt etki eden Lincoln Hen-
rique, sarı-lacivertli kariyerine 
hızlı bir başlangıç yaptı. 

Slovacko maçında hem frikik hem de ceza sahası dışından attığı şık gollerle ayakta 
alkışlanan Lincoln Henrique, Kadıköy’de yine Samba havası estirdi. Genç futbolcu 
müthiş sol ayağıyla kulübün efsane Brezilyalısı Alex de Souza’yı akıllara getirdi

MERTENS iCiN 
GERi SAYIM

Nelsson Nelsson 
giderse giderse 
OlsenOlsen

Orta sahasını Norveçli Midtsjö ile güçlendiren Galata-
saray, savunmaya bir Viking daha getirmeye kararlı. 
Sarı-Kırmızılılar, Nelsson’un ayrılma ihtimaline karşı 
stoper arayışlarını hızlandırırken, gözüne Gent’ten 25 
yaşındaki Andreas Hanche-Olsen’i kestirdi

Nelsson

Yılın bombası: 
ISCO
Transferin hızlı takımı 
Beşiktaş’ta gündeme 
dünyaca ünlü bir yıldız 
geldi... Orta saha takvi-
yesi konusunda çalış-
malarını sürdüren Kara 
Kartal’a , menacerler 
aracılığıyla, 9 yıllık Real 
Madrid macerası sonrası, 
boşa çıkan Isco önerildi

YENI sezon öncesin-
de kadrosuna birçok 
önemli takviye yapan 

Siyah- Beyazlılar, güçlü bir 
ekip oluşturmuştu. Emirhan 
Ilkhan’ın sürpriz bir şekil-
de Italya Serie A ekibi To 
rino’ya transferi sonrasın-
da Beşiktaş , orta sahasını 
güçlendirmek için düğmeye 
bastı. Bu doğrultuda hem 
listesindeki oyuncular hem 
de öneriler üzerinden iler-
leyen kulübe, menacerler 
aracılığıyla dünyaca ünlü bir 
isim teklif edildi. Ispanya La 

Liga ekibi Real Madrid’deki 
9 yıllık macerası sonrasında 
sezon bitimiyle boşa çıkan 
Isco, Beşiktaş’a önerildi. 
30 yaşındaki futbolcunun 
temsilcisinden maliyet 
konusunda bilgi isteyen 
idareciler, uygun şartlar 
oluşması halinde bu oyuncu-
yu gündemine alabilir.

Ismael’den jet hızıyla onay
Teknik direktör Valerien 
Ismael’e de konuyla ilgili 
olarak bilgi veren yöneticile-
rin, Fransız teknik adamdan 

jet hızıyla olumlu geri aldığı 
ifade edildi. Ingiltere Pre-
mier Lig ekibi Arsenal başta 
olmak üzere, Avrupa’nın bir-
çok kulübünün de hedefleri 
arasında yer alan tecrübeli 
futbolcunun 5 Şampiyonlar 
Ligi şampiyon-
luğu bulunu-
yor. Real Mad-
rid formasıyla 
9 yılda 5 kez 
Şampiyonlar 
Ligi, 3 kez La 
Liga şampiyon-
luğu yaşadı.



Çocuklarını büyütmek için 
üniversiteye gidemeyen 3 
çocuk annesi 65 yaşındaki 

Ayten Baran en büyük hayalini 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyor. 2019 yılında Gelişim Üni-
versitesi Grafik Tasarım Bölümünü 
kazanarak üniversite hayatına adım 
atan Baran, staj için Beylikdüzü 
Belediyesi’ne başvurdu. Başvurusu 
kabul edilen Baran, Grafik Tasa-
rım Ofisi’nde çalışmaya başladı. 
Resim sanatıyla da ilgilenen Baran, 
üniversitede gençlerle arasının iyi 
olduğunu belirterek, “Öğrenme-
nin ve mücadele etmenin yaşı yok. 

İnsan nefes aldığı sürece hedefine 
gitmeli. ‘Yaşlandım bir köşeye 
geçip oturayım’ yok. Koşturmak 
insana, hastalığını da unutturu-
yor. Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, beni görünce 
şaşırdı. Benim yaşımda birinin staj-
yer olarak çalışması hoşuna gitti” 
diye konuştu.

Hepimize örnek oluyor
Beylikdüzü’nde her yaştan insana 
eşit imkanlar sağlandığını dile ge-
tiren Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, “Ayten 
Hanım bizi mutlu etti. Azmiyle, 
çalışkanlığıyla hepimize örnek olu-
yor. Biz de Beylikdüzü Belediyesi 

olarak onun yanında olmaya devam 
edeceğiz. Bu enerji herkese örnek 
olmalı. Biz de kendisiyle birlikte 
çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Bey-
likdüzü’nün farklı bir enerjisi var. 
O enerji stajyerimize de yansımış” 
ifadelerini kullandı.
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BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

DEFNE SAMYELİ’NİN 
GENÇLİK SIRRI

65 YASINDA65 YASINDA 
HAYALİ GERCEKHAYALİ GERCEK
Ünlü aktör Robert De Niro’nun ‘Stajyer’ filmi Beylikdüzü’nde gerçek oldu. Staj için Beylikdüzü 
Belediyesi’ne başvuran 65 yaşındaki Ayten Baran, başvurusu kabul edilince Grafik Tasarım Ofi-
si’nde 5 arkadaşıyla hayalini kurduğu çalışma ortamına kavuştu. Mutluluğunu dile getiren Baran, 
“Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı yok. İnsan nefes aldığı sürece hedefine gitmeli” dedi

ÜMRANİYE 
Belediyesi 
tarafından 
düzenlenen 
ve büyük 

ilgi gören Ümraniye Çocuk Festivali 
devam ediyor. Başkan İsmet Yıldırım, 
Ahmet Yavuz Ortaokulu’nda düzen-
lenen etkinliklere katılarak çocukların 
sevincine ortak oldu. Ümraniye Bele-
diyesi çocukların yaz tatilini daha ke-
yifli ve verimli geçirmelerini sağlamak 
amacıyla bir çocuk festivali düzenledi. 
Kapılarını 1 Ağustos’ta Ümraniye 
Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesin-
de açan Ümraniye Çocuk Festivali’nde 

birbirinden eğlenceli aktiviteler yer 
alıyor. Başta çocuklar olmak üzere 
tüm mahalle sakinlerini bir araya 
getiren etkinliklerde; çocuk konserleri, 
çocuk tiyatroları, yarışmalar, balon 
şov, bowling, jonglör, Karagöz ve 
Hacivat, puan vurma, illüzyon göste-
rileri, eğitici atölye çalışmaları, şişme 
oyun parkurları, kostümlü karakterler, 
palyaço, yüz boyama ve ikramlar yer 
alıyor. Her gün bir mahallede yapılan 
etkinlikler, bu kez de Kazım Karabekir 
Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yavuz 
Ortaokulu’nda gerçekleşti. Başkan 
İsmet Yıldırım da festivale katılarak, 
çocukların sevincine ortak oldu. 

DEFNE Samyeli, önceki gün Eti-
ler’deki bir mekandan çıkarken gö-
rüntülendi. Muhabirlerin sorularına 
yanıt veren Samyeli, “Yeni bir şarkı 
projesi için toplantımız vardı, ağus-
tos ayının sonunda çıkacak ve bir-
kaç şarkı arka arkaya olacak.” dedi. 
Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren ve fit 
vücudu ile gençlik formülü 
merak edilen Defne 
Samyeli, kitap 
yazacağını ve pro-
jesinde bunlardan 
bahsedeceğini dile 
getirmişti. Konuyla 
alakalı konuşan Sam-
yeli, “Yaşım ilerledikçe bu 
konuda tecrübelerim artıyor 
ve çok talep geldiği için yazdığım 
bir kitap.” ifadelerini kullandı. Mu-
habirlerin, “Alternatif tıp’ diyebilir 
miyiz, siz inanır mısınız?” sorusuna 
yanıt veren Defne Samyeli, “Öyle 
demeyelim. Çok alakalı bir konu 
değil. İnsanların vücudunun işleyişi 
konusunda bir fikir sahibi olması 
gerekiyor. ‘Vücudumun kimyasını 
nasıl etkilerim?’ diye düşünürseniz 
ve araştırırsanız yaşlanma büyük 
oranda duruyor.” açıklamasını 
yaptı.

Olaylardan haberim yok
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz 
günlerde sahne aldığı bir mekan-
da kendisine getirilen şampan-
yayı garsonun başından aşağı 

dökmüştü. Sosyal medyada tepki 
toplayan olay ile alakalı sorulara 
da yanıt veren ünlü isim, “Benim 
olaylardan haberim yok.” diyerek, 
konuşmaktan kaçındı.

Etiler’de objektiflere yansıyan ve formda görüntüsü ile dikkat 
çeken Defne Samyeli, yeni şarkı ve kitap projelerinden bahse-
ti. Samyeli, merak edilen gençlik formulüyle ilgili de konuştu
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Ümraniye pürneşe


