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HALK KİRASINI NASIL ÖDEYECEK?
Gaziosmanpaşa'da kentsel
dönüşümden istifade ede-

rek kiraya çıkan vatandaşlara, bele-
diyenin son 3 aydır kira yardım
paralarını yatırmadığı ortaya çıktı.
Damga'ya ulaşan ve yaşadıkları
mağduriyete ilişkin konuşan vatan-
daşlar, belediyenin kendilerine karşı
duyarsız bir tavır takındığını söy-
ledi. “3 aydır kira yardımı falan hak
getire. Ödeyecekleri de alt tarafı bin
100 lira ama onu bile ödemiyorlar”

diyen ilçe sakinleri, “Belediyeye git-
tiğimizde muhatap bulamıyoruz.
Veya bir yetkili çıkıp 'ödenek yok'
diyor. Ödeneğin olmaması bizim
problemimiz mi? Biz kira-
mızı nasıl ödeyeceğiz” diye
sordu. Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta'yı da
eleştiren vatandaşlar, “Verdiği
sözleri tutsun. Zor durumda-
yız. Kira yardımlarını bir an
önce ödesin” çağrısını yaptı. 
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MAĞDURİYETİMİZİ GİDERİN ARTIK
Bugün yaşanan kira yar-
dım paralarının yatırılma-

ması durumunun geçmişte de
Gaziosmanpaşa'da sık sık gün-

deme geldiği de öğrenildi.
Adnan Aydın, “Kentsel dönü-
şüm kira yardımı yapılmıyor,
Mevlana Mahallesi'ndeki
GOP Plevne konutları için 3.5
senede teslim edeceklerini
söyledikleri evi 7 senedir tes-
lim edemediler, kira yardımı

da artık kesildiği için vatandaş 
çok zor durumda GOP Belediyesi
arandığında telefonlara dahi
cevap verilmiyor” ifadelerini 
kullandı. Halil İnat da “Kira yar-
dımları yatırılmıyor. Ödenek bek-
lendiği söyleniyor ama mağdur
ediliyoruz. 10 senedir inşaata bile
başlanmadı. Ne zaman yatırmayı
düşünüyorsunuz? 1150 TL kira
yardımı zaten yeterli değil. Mağ-
duriyetimizi giderin artık” dedi.
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Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık berabe-

rindeki heyetle birlikte Yaşam Va-
disi’nde incelemelerde bulundu.
Başkan Çalık, Yaşam Vadisi’nin de-
nizle buluştuğu noktada halk plajları
ve sahil düzenlemesi yapılacağını
söyleyerek, “1 milyon 200 bin metre-
karelik Yaşam Vadisi, E-5’ten denize
kadar kesintisiz ulaştı. Devam eden
çalışmalarımızı en kısa sürede ta-
mamlayarak halkımızın hizmetine
sunacağız.” dedi. I SAYFA 4
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Beylikdüzü’ne
plaj müjdesİ

ÖzeL HABeR
ANIL BODUÇ

AK Parti İstanbul İl Başkan-
lığı tarafından başlatılan “Yüz

Yüze 100 Gün” programı çerçeve-
sinde AK Partili milletvekilleri Bü-
yükçekmece ve Kartal'da, belediye
başkanları da Maltepe'de vatandaş-
larla buluştu. Maltepe programla-
rına eşlik eden AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
”Her gün dünden daha çok çalışa-
cağız. Kapı kapı, sokak sokak dola-
şacağız. Vatandaşlarımızla
buluşacağız” dedi.
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64 ülkeden 1500 sanat elçisinin
katılımıyla 29 Temmuz tarihinde

kapılarını açan Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali görkemli bir sahne şovu ile son
buldu. Belediye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, “Bugüne kadar bu festivalleri
hangi şartlarda yaptığımızı sanat sever-
ler biliyor. Ben bu festivalin icrasında
başından sonuna kadar emeği geçen
herkese bir kez daha teşekkür etmek is-
tiyorum” dedi. I SAYFA 5
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GÖRKEMLİ BİR FİNAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye ekonomi mo-

delini taviz vermeden uyguladıklarını
belirterek, “Yatırım, istihdam, üretim,
ihracat ve cari fazlayla ülkemizi bü-
yütme esasına dayanan Türkiye eko-
nomi modelimizi taviz vermeden
uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz po-
litikalarımızın müspet sonuçlarını in-

şallah önümüzdeki
senenin ilk çeyre-
ğinde özellikle en-
flasyonda daha net
bir şekilde göreceğiz.
Türkiye'yi bu küresel
fırtınadan da sahil-i
selamete mutlaka 
çıkaracağız” dedi. 
I SAYFA 7
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Küresel fırtınadan 
mutlaka çıkacağız

Kapı kapı
dolaşacağız

Bağcılar Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde düzenlenen 

Madımak Festivali’nde İstanbul’da
yaşayan Sivaslılar, Bağcılar’da bu-
luştu. Sivaslılardan övgüyle bahse-
den Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir, “Sivas, Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘Sırtını Sivaslılara dayayanın
sırtı yere gelmez’ dediği kadim şe-
hirdir. Benim de Sivaslı çok dostum
vardır ve Sivaslıların insanlığına,
karakterine hep güvenmişimdir”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Sivaslılara hep
güvenmişimdir

Demokrat Parti Ordu Millet-
vekili Cemal Enginyurt önceki

akşam katıldığı televizyon progra-
mında gazeteci Latif Şimşek ile tar-
tıştı. Tartışmanın büyümesiyle
Enginyurt ve koruması olduğu
iddia edilen kişi Latif
Şimşek’e fiziki saldı-
rıda bulundu. Latif
Şimşek Milletvekili
Cemal Enginyurt ve
korumasından şika-
yetçi oldu. Bunun
üzerine İstanbul
Cumhuriyet Başsav-
cılığı olayla ilgili so-
ruşturma başlattı.
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Soruşturma
başlatıldı

Esenyurt Belediye Mec-
lisi’nde Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un

gündeme getirdiği ek
bütçe talebi, AK Parti ve

MHP grupları tarafından
reddedildi. Konuya ilişkin

konuşan Bozkurt, “İstiyor-
sunuz ki yatırım yapma-
yalım. Yaptığınız işlemin

adı, Esenyurt Belediye-
si’nin hizmet üretmesini

engellemektir” dedi

ESENYURT'A İHANET EDİYORSUNUZ
Esenyurt Belediye Meclisi’nin
geçtiğimiz Perşembe günü ger-

çekleştirilen Ağustos ayı ikinci meclis
oturumu, gündem yaratan bir oyla-
maya sahne oldu. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme
getirdiği ek bütçe talebi, mecliste ço-
ğunluğu elinde bulunduran AK Parti
ve MHP grupları tarafından redde-
dildi.  Başkan Bozkurt,  “Personel ma-
aşlarının yüzde 92’sini harcamışız.
Benim personel maaşını ayarlayabil-
mem için bütçemin belli olması lazım.
İstiyorsunuz ki yatırım yapmayalım.
İstiyorsunuz ki halka hizmet edeme-

yelim. Yaptığınız işlemin adı, Esen-
yurt Belediyesi’nin hizmet üretmesini 
engellemektir. Esenyurt'a ihanettir”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin
kentsel dönüşümden faydala-
nan vatandaşlara 3 aydır kira
yardım paralarını ödemediği
öğrenildi. Damga'ya konuşan

ilçe sakinleri, “3 aydır kira 
yardımımız ödenmiyor. Ödeye-

cekleri para da alt tarafı bin 100
lira. Ama onu bile ödemiyorlar.

Belediyeye gidip sorduğumuzda
'ödenek yok' deyip geçiştiriyor-

lar” dedi. Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta'ya da çağrı

yapan vatandaşlar, “Zor 
durumdayız bir an önce yardım 
ücretlerini ödeyin” diye konuştu

AZ SABREDİN

CHP Genel Merkezi'nde konu-
şan Kemal Kılıçdaroğlu ekono-

minin gündemine ilişkin konuştu.
Kılıçdaroğlu, “Vergi adaletsizliği en
çok alt kesimi etkiliyor. Çiftçilerse ne
gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor.
Üst tabaka her geçen gün zenginleşir-
ken olan halka oluyor. Bu sorunları
çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru

şekilde kullanıldığı
takdirde yaşanan
bu ekonomik krizi
çözeceğiz. İnsanla-
rın en temel ihti-
yaçlarına ulaşması
lüks olmayacak.
Seçime az kaldı,
sabredin” dedi. 
I SAYFA 7
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Ekonomik krizi
biz çözeceğiz!

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

DEVA Partisi Lideri Ali Baba-
can ve beraberindekiler, Van'da

partisinin İl Başkanlığı açılışına katıldı.
Babacan, “Ülkemiz yasakların, yol-
suzluğun ve yoksulluğun ülkesi oldu.
Bu ülke böyle kötü yönetilmeye layık
değil. En başta yerel yönetimler güç-
lendirilecekti. Bırakın yerel yönetimleri
güçlendirmeyi, bugün seçilmiş bele-
diye başkanlarının yerine kayyumlar

atanıyor. Hani güç-
lenecekti yerel yö-
netimler. Ne oldu?
Seçimleri kazana-
madıkları il ve ilçe-
lerdeki vatandaşları
cezalandırmanın
haline geldi bu kay-
yum ataması.
Yazık” dedi.
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Bağcılar'da misafirliğe geldiği
evde, annesi içeride otururken

balkonda oynayan 2 yaşındaki
A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını
kaybetti. A.M.S.'nin teyzesinin ni-
şanı için ailesiyle birlikte Çorlu'dan
geldiği, nişandan sonra evine döne-
ceği öğrenildi. I SAYFA 3
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Anadolu'da 400 yıllık bir geç-
mişe sahip olan pelemir bitki-

sinden yağ ve küspenin yanı sıra jet
yakıtı üretilmesi için başlatılan pro-
jede Ankara ve Eskişehir’in de arala-
rında bulunduğu 5 şehirde binlerce
dönümlük alana ekim yapıldı. I SAYFA 6
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Yasaklar ülkesi
haline dönüştük

Korkunç ölüm!

Jet yakıtı üreten bitki!

Karadeniz Bölgesi'nde
sık görülen vampir kele-

bekler, İstanbul'da da görül-
meye başladı. Özellikle
akşam saatlerinde Bey-
koz'daki evleri istila eden kele-
bekler, panik yarattı. Biyoloji
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Dikmen, “İnsanların
kendileri açısından korkma-
sına gerek yok ama bitki za-
rarlısı bir tür” dedi. I SAYFA 9
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'yı da eleştiren ilçe sakin-
leri, “Kentsel dönüşüm dediler söz verdikleri tarihlerde binalarımızı bitirmediler
bir de üstüne kira yardımlarını sürekli geciktiriyorlar” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) ile Arda-

han Belediyesi, 27 Mayıs
1992'de il olan kentin 300
yolcu kapasiteli eski oto-
garının yerine, 2 bin 500
yolcu kapasiteli modern
bir otogar inşa etti. Oto-
garın açılışında konu-
şan İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, “Altılı ma-
saya, o masanın liderliğini
yapan genel başkanımıza bu-
radan söylüyorum. Bu değişi-
min gerçekleşmesi için bu
sürecin en çalışkan neferi
ben olacağım. Çok çalışaca-
ğız, genel başkanımıza da o
sürece de layık olacağız” 
diye konuştu. I SAYFA 9
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EN CALISKAN
BEN OLACAGIM

HIZMET ETMEMIZI
ENGELLIYORLAR!

Bir vampir
kelebek eksikti

2 farklı
Istanbul

Sayfa 9

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NİN SON 3 AYDIR KENTSEL
DÖNÜŞÜMDEN FAYDALANAN VATANDAŞLARA 

ÖDENMESİ GEREKEN KİRA YARDIMINI ÖDEMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Sıcakta bozulan gıdalar, 
kirli suların içilmesi ve bu 
sularla yıkanmış meyve 

ile sebzelerin tüketilmesi, mik-
roplu havuz ile deniz suyunun 
yutulması… Yaz aylarında en 
sık bu etkenlerin yol açtığı is-
haller bugünlerde kış aylarına 
göre 3 kat daha fazla yaşanı-
yor! Acıbadem International 
Hastanesi İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, yaz 
aylarında gelişen ishallerinin 
kesinlikle ihmal edilmemesi 
gerektiğine dikkat çekerek, 
“Bu hastalık yaşam kalitesini 
bozmasının yanı sıra tedavi-
de geç kalındığında özellikle 
küçük çocuklarda, kronik 
hastalığı olanlarda ve ileri yaş-
taki kişilerde can kaybına bile 
neden olabiliyor” uyarısında 
bulunuyor. İshalde gelişen en 
büyük sorunun vücuttaki sıvı 
ve elektrolit kaybı olduğunu 
belirten İç Hastalıkları Uzma-

nı Dr. Kerim Çıkım, “Kaybe-
dilen sıvının hızlıca yerine ko-
nulması gerekiyor, aksi halde 
sıvı kaybıyla birlikte elektrolit, 
yani tuz dengesi kaybı oluyor. 
Bunun sonucunda hayatı teh-
dit eden kalp ritmi bozulması 
ve kan basıncının düşmesi gibi 
sorunlar oluşabiliyor. Dola-
yısıyla ishal geliştiğinde bol 
bol sıvı tüketilmesi yaşamsal 
öneme sahip.” diyor.   

En sık bozulan 
besinler neden oluyor! 
Sıcak havalarda besinler çok 
daha çabuk bozuluyor. Bu 
besinlerin başında da et, tavuk 
ve balık gibi daha çok özen 
gerektiren besinler geliyor. 
Dışarıda yediğimiz bu tür 
besinler tezgahta birkaç saat 
beklediğinde, sıcak havanın 
etkisiyle hızlıca bozulabiliyor. 
Enfeksiyona neden olan mik-
roplar da bozulan besinlerde 
hızla üreyerek ishale neden 
olabiliyor. Sağlık ve hijyen 
koşullarına yeteri kadar dikkat 
etmemek de ishalin bir başka 
önemli etkenlerinden.  Ör-
neğin yemeği hazırlayan veya 
servis eden kişinin elleri temiz 
değilse ve kendisinin bir has-
talığı varsa, mikroplar hızlıca 
besinlere bulaşabiliyor. Yine 
kirli su tüketimi ve bu sularla 
yıkanmış olan meyve-sebzele-
rin tüketimi de yaz aylarında 
ishale yol açan diğer faktörleri 
oluşturuyor. Bunların yanı sıra 
havuz ve denizlerde yutulan 
mikroplu sular da ishal yapa-
biliyor. 

Kıvrandıran karın 
ağrısı gelişebiliyor! 
Günde en az 3 kez sulu 
dışkı yapılması ‘ishal’ olarak 
tanımlanıyor. Genellikle 
aniden başlayan ishal vücutta 
su ile potasyum, sodyum ve 
karbonat gibi elektrolitlerin 
vücuttan hızla kaybolmalarına 
yol açabiliyor. Bunun sonu-
cunda vücut susuz kalabiliyor 
ve elektrolit dengesizliği 
gelişebiliyor. Kıvrandıracak 
boyutlara ulaşabilen karın 
ağrısı ve karında huzursuzluk 
hissiyle birlikte tuvalete çıkma 
ihtiyacı, bağırsaklarda kıpırtı 
hissi ile halsizlik, ishalin tipik 
belirtilerinden. Vücuttaki sıvı 
kaybına bağlı olarak susama 
hissi, ağız kuruluğu ve çarpıntı 
gibi sorunlar da gelişebiliyor. 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Kerim Çıkım, kusma, ateş,  
uyku hali ile bilinç bulanıklı-
ğının da ishalin ciddi belirtile-
rini oluşturduğunu belirterek, 
“Bu şikayetler geliştiğinde 
sağlık kuruluşuna başvurmak 
çok önemli.” diyor. 

Çocuklarda gözyaşı 
azalmasına dikkat! 
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Kerim Çıkım, ishal gelişti-
ğinde çocuklarda özellikle 
gözyaşı azalmasına da dikkat 
etmek gerektiği uyarısında bu-
lunarak, “Çocuğun ağlamama-
sını iyi bir şey sanıyoruz ama 
tam aksine bu durum ciddi 
sıvı kaybına işaret edebiliyor. 
Yine sıvı kaybına bağlı ola-

rak çocuklarda özellikle dilin 
kuruması ve cildin büzüşmesi 
gibi belirtiler oluşabiliyor. 
İshal devam ederse önce ateş, 
ardından kilo kaybına kadar 
gidecek olan ciddi belirtiler de 
görülebiliyor ki bu durum se-
rum takılmasını gerektiriyor” 
bilgisini veriyor.  

Sıvı desteği çok önemli! 
İshalin en önemli tedavisi, 
kaybedilen sıvının yerine 
konulması oluyor. Tedavi 
sürecinde hastanın bolca sıvı 
alması yaşamsal öneme sahip. 
Suyun yanı sıra içerdikleri 
vitamin ve mineraller saye-
sinde maden suları ile tuzlu 
ayranlar da çok fayda sağlaya-
biliyor. İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Kerim Çıkım, ishal sebebi 
eğer mikrobikse, yani bakteri 
veya virüs kaynaklı ise bu fak-
törlere uygun tedaviye baş-
landığını belirterek, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Önce-
likle hastanın genel durumu 
değerlendirilerek serum ya da 
antibiyotik ihtiyacı olup olma-
dığı tespit ediliyor. Bakteriyel 
ishallerde özellikle antibiyotik 
tedavisi uygulanıyor. Hastanın 
istirahat etmesi ve hekiminin 
önerdiği antibiyotik ile destek 
ilaçlarını düzenli olarak kul-
lanması tedavide büyük önem 
taşıyor. Son yıllarda hayatı-
mıza giren probiyotikler de 
düzenli alındığında ishallerin 
kalıcı olmaması ve hastanın 
hızlı toparlanması konusunda 
önemli destekleyici tedavileri 
oluşturuyor.” 

HACER KÖSE

Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden 
Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü Hengir-
men, vajinismus ve tedavisi hakkında bilgi verdi

VAJINISMUS, 
hastaların utanıp 
çekinmesi nedeniyle 

hakkında pek konuşulma-
yan cinsel sağlık sorunların-
dan biri olarak karşımıza 
çıkıyor. Ülkemizde vaji-
nismus görülme oranının 
Avrupa’ya göre oldukça 
yüksek seyrettiği bildiri-
liyor. Vajinismus cinsel 
terapi ile etkili bir şekilde 
tedavi edilebilen bir rahat-
sızlık olarak tanımlanıyor. 
Memorial Şişli Hastanesi 
Psikoloji Bölümü’nden Uz-
man Klinik Psikolog Gizem 
Mine Çölümlü Hengirmen, 
vajinismus ve tedavisi hak-
kında bilgi verdi.  Vajinis-
mus vajinaya giriş denendi-
ğinde, vajinanın üçte birini 
çevreleyen kasların 
sürekli ve istemsiz 
kasılmasıdır. Bu ka-
sılmaya tüm bedenin 
kasılması, bacakların 
kapanması, korku, 
kaçınma tepkisi, 
çarpıntı, terleme, 
fenalık hissi ve ağla-
ma atakları da eşlik 
edebilir. Vajinadaki 
kasılma çoğu zaman 
cinsel birleşmeye 
izin vermez. Çok az 
vakada cinsel birleşme ger-
çekleşir ancak acılı ve ağrılı 
sürdürülür. Vajinismus yay-
gın görülen bir cinsel işlev 
bozukluğudur.

Her kadında görülebilir 
Cinsellikle ilgili yanlış 
inanışlar ve tabular vajinis-
musun gelişiminde önemli 
bir rol oynamaktadır. ‘İlk 
gece korkusu ’ ve ‘kızlık 
zarı ‘ile ilgili yaygın yanlış 
inanışlar da vajinismus 
gelişmesini tetikleyebilir. 
Sağlıklı cinsel yaşamı olan 
ve hiç sorun yaşamayanlar-
da da kürtaj, doğum ve has-
tada olumsuz etki bırakan 
jinekolojik müdahaleler 
sonrasında da vajinismus 

gelişebilir. Vajinismus 
yaş, eğitim, sosyokültürel 
ve sosyoekonomik durum 
fark etmeden hemen her 
kadında görülebilmektedir. 
Vajinismusta kadının cin-
sellikte yaşadığı yetersizlik 
ve suçluluk duyguları tüm 
yaşamına yansıyabilir ve 
kişinin depresyon ve kaygı 
düzeyi artabilir. Aile içi 
bağ ve ilişkisel doyum için 
önemli bir role sahip doğal 
bir sürecin yaşanamaması, 
aile içi sosyal sorunlara da 
neden olabilir, dolayısıyla 
iş ve toplumsal yaşamı da 
olumsuz etkileyebilir. 

Vajinismus tedavisi 
olan bir durumdur
Anatomik olarak vajinis-
muslu kadında herhangi 
bir problem yoktur, nedeni 

esas olarak psikoje-
niktir. Vajinismus 
tedaviye en hızlı 
yanıt veren cinsel 
işlev bozukluğudur. 
Vajinismusda etkili 
tedavi yöntemlerin-
den biri cinsel tera-
pidir. Cinsel terapi 
çift terapisi şeklinde 
sürdürülür. Vajinis-
musu çiftin sorunu 
olarak ele almak ve 
partnerin de tedaviye 

aktif katılımını sağlamak 
tedavi için çok önemlidir. 
Vajinismus tedavisinde 
öncelikle çiftin yaşamış 
olduğu zorluk değerlendi-
rilir. Ardından çifte cinsel 
eğitim verilir. Gecikmiş 
olan cinsel eğitimde yanlış 
inanışlar düzeltilir, cinsel 
organ ve cinsel fizyoloji ile 
ilgili bilgiler çifte aktarılır. 
Sonrasında da çifte veri-
len egzersizlerle kademeli 
olarak kasılma ve kaygının 
üzerine gidilir. Vajinismus 
tedavisinde temel amaç 
kadının korku, kaygı ve 
kaçınma gibi olumsuzluklar 
yaşamadığı, çiftin haz aldığı 
cinsel yaşama ulaşmalarını 
sağlamaktır. 

İshaller bugünlerde kış aylarına göre 3 kat daha fazla yaşanıyor! Acıbadem International 
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, konuyla ilgili uyarılarda bulundu

ÇOCUKLAR IÇIN 6 YAZ TATILI UYARISI
YAZ aylarında hava sıcaklık-
larının artması ile birlikte açık 
havada daha çok vakit geçiril-

mesi, hem çocuklar hem de yetişkinler 
için bazı yaz hastalıklarının görülme 
sıklığını arttırabiliyor. Parklarda, 
sokaklarda, yazlık mekanlarda, suda 
oynayan ve zaman geçiren çocuklarda 
genellikle güneş yanıkları, güneş çarp-
ması, isilik, yaz ishalleri, göz ve kulak 
enfeksiyonları, böcek sokmaları ve 
travmalar görülüyor. Bu durumlardan 
korunmak için de ailelerin çocukları-
nın sağlığına daha fazla özen göster-
mesi gerekiyor. Memorial Ankara 
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nisa 
Eda Çullas İlarslan, yazın çocuklarda 
görülen hastalıklar ve korunma yolları 
ile ilgili bilgi verdi.  

1.Güneş yanıklarından koruyun
Güneş yanıklarının önlenmesi için 
yaz aylarında 10:00 ile 16:00 saatleri 
arasında güneşe çıkılmaması, güneşe 

çıkmadan yaklaşık 30 dakika önce en 
az 30 ve üzeri koruma faktörlü güneş 
koruyucu kremlerin kullanılması 
gerekmektedir. Kremlerin 2 saatte bir 
ve suya girdikten sonra yenilenmesine 
dikkat edilmeli, mineral bazlı güneş 
kremleri tercih edilmelidir. Güneş 
kremleri bebeklerde altıncı aydan 
itibaren kullanılabilmektedir.   

2.Havuzdaki tehlikeye dikkat edin
Hava sıcaklığının artması gıdaların 
bozulmasını ve mikropların üremesini 
kolaylaştırır. İshal, kusma, ateş, ve 
karın ağrısı gibi yakınmalara neden 
olabilen yaz ishallerinin görülme riski 
artabilmektedir. Ayrıca havuzlarda su 
yutulması da bu tabloya neden olabi-
lir. Özellikle yaz aylarında açıkta ve 
uygun hijyen kurallarına uyulmadan 
hazırlanan yiyecek ve içeceklerden 
uzak durulması, çocukların temizli-
ğinden emin olunmayan havuzlara 
girmemesi önerilir. 

3.Sık sık banyo yaptırın
İsilik, ter ve sıcak hava gibi nedenler-

den dolayı ciltteki gözeneklerin tıkan-
masıyla oluşan kırmızı kabarcıklardır. 
İsiliğin önlenmesi için bebeklerin 
terini emecek yumuşak ve pamuklu 
giysiler tercil edilmeli, terli kıyafetleri 
değiştirilmeli, uyuduğu oda havalandı-
rılmalı, sık sık banyo yaptırılmalıdır.

4.Parlak giysilerden kaçının
Böcek sokması riskini azaltmak için 
bazı önlemler alınmalıdır. Çocuk-
lara böceklerin uçuştuğu alanlarda, 
durağan su birikintilerinin ve açık çöp 
kutularının etrafında dolaşmamaları 
öğütlenmeli, böceklere maruz kala-
cakları alanlarda uzun kollu kıyafet-
ler ile çorap ve kapalı ayakkabılar 
giydirilmeli, kıyafetlerin parlak renkli 
veya çicek desenli olmamasına dikkat 
edilmeli, çocuklarda parfüm, kokulu 
sabun ve saç spreyi gibi böcekleri çe-
kecek ürünler kullanılmamalı, kapı ve 
pencereler sineklik ile kapatılmalıdır. 

5.Sinek kovucuları dikkatli kullanın
Sinek kovucular da böcek sokmaların-
dan korunmak için kullanılmaktadır. 

Piyasada farklı markalarda sinek 
kovucular bulunmaktadır. Sinek 
kovucular etken madde olarak DEET 
(N, N- dietil m-toluamid), permetrin 
içeren veya bitkisel bazlı olabilir. 
DEET, Amerikan Pediatri Akade-
misi ve ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri tarafından 2 ay 
ve üzerindeki bebeklerde kullanımı 
onaylı bir etken maddedir. Talimata 
uygun şekilde kullanıldığında güvenli-
dir. Bitkisel bazlı ürünler ise lavanta, 
sitronella, okaliptus, lavanta, ıtır ve 
benzeri yağları içerir. Bu maddeler 
uygun oranlarda evde de hazırla-
nabilir. Bitkisel ürünler güvenlidir 
ancak etkinlikleri kısıtlıdır. Yine de, 
kimyasal içerik yerine bitkisel bazlı 
ürünlerin kullanılması daha sağlıklı 
bir yaklaşım olarak görülmektedir. 
Ayrıca balkonunuzda veya bahçenizde 
fesleğen veya biberiye bulundurmanız 
da böcekleri uzaklaştırma konusunda 
etkili ve güvenilir bir yaklaşımdır. 
Sinek kovucu bilekliklerin ve ultraso-
nik sinek kovucu cihazların etkileri ise 
yeterli düzeyde değildir.  

6.Güvenli alanlar oluşturun
Çocukları açık hava oyun parkında 
oynarken izlemek önemlidir. Ebevey-
nlerin parkta çocuklara eşlik etmesi, 
çocukların tehlikeli davranışlarının 
engellenmesi ve acil bir durumda 
ilkyardım yapılabilmesi için gereklidir. 
Oyun parkının geniş olması, zemi-
ninin kum, kauçuk veya benzeri bir 
materyalden yapılmış olması çocukla-
rın daha güvenli ortamda bulunmasını 
sağlar. Çocuğun parkın kendi yaşına 
uygun alanında oynamasına dikkat 
edilmeli, top oynama veya körebe, 
saklambaç gibi hızlı fiziksel aktivite 
gerektiren oyunların taşıt trafiğine 
kapalı alanlarda oynanması sağlanma-
lıdır. 

YAZ iSHALi 
TEHLiKELi OLABiLiR

CINSEL HAYATINIZ
IÇIN ÖNEMLI BILGI

AYNUR CİHAN

İshale karşı 
önleminizi alın! IÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, yaz aylarında ishalden korunmak için beslenmemize mümkün olduğu kadar dikkat etmemiz gerektiğini belirte-rek, almamız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:  

n Dışarıda tüketeceğiniz yemeğin sağlık-lı olduğundan emin olun. n Hava sıcaklığından dolayı en büyük sorun, gıdaların uygun koşullarda sak-lanmaması oluyor. Bozulmadan saklan-mış olan gıdaları tüketmeniz çok önemli. Dolayısıyla bir gıda size temiz ve sağlıklı değil, bozulmuş gibi görünüyorsa kesin-likle yemeyin. 
n Temizliğinden emin olduğunuz suları tüketin. 
n Meyve ve sebzeleri temiz suyla iyice yıkayın.
n Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkama-yı alışkanlık edinin.

Dr. Kerim 
Çıkım

Psikolog 
Gizem Mine 
Çölümlü 
Hengirmen

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA
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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, saat 18.30 
sıralarında Cumhuriyet 
Mahallesi’nde meyda-

na geldi. İddiaya göre, Selim 
Tekin kız arkadaşı Beyza 
D.’nin evine geldi. Beyza 
D.’nin kardeşine zorla kapıyı 
açtırarak içeri girdi. Yanında 
silah bulunan Selim Tekin, 

Beyza D.’yi banyoya götürerek 
ensesinden ateş etti. Selim 
Tekin daha sonra kendine de 
ateş ederek intihar girişiminde 
bulundu. Bütün bu olaylar ya-
şanırken evde bulunan Beyza 
D.’nin kardeşinin, “Kardeşimi 
kurtarın” diye bağırdığı öğ-
renildi. Çevredekilerin ihbarı 

üzerine olay yerine polis ve 
acil servis ekibi sevk edildi. 
Yaralılar olay yerinde yapılan 
ilk müdahalenin ardından 
hastanede tedavi altına alındı. 
Beyza D. ve Selim Tekin’in 
durumlarının ciddi olduğu ve 
hayati tehlikelerinin devam 
ettiği öğrenildi. DHA

SARI-
YER’DE 
bir oto-

mobilin yandığı 
anlar cep tele-
fonu kamerası 
ile kaydedildi. 
Hacıosman 
Bayırı Cadde-
si’nde 2 Ağustos 
Salı günü saat 
14.00 sıraların-
da iddiaya göre 
seyir halindeki 
bir otomobil 
aniden alev aldı. 
Otomobil yanmaya başlayın-
ca sürücü otomobili yolun 
kenarına çekti. Otomobilin 
yandığını gören diğer sürücü-

ler ellerindeki yangın söndür-
me tüpleri ile müdahale etti. 
O anlar çevredekiler tarafın-
dan cep telefonu kamerası ile 
kaydedildi.

Olay, önceki gün 
Bağcılar Yavuz Selim 
Mahallesi’nde meyda-

na geldi. Ailesiyle Çorlu’da 
yaşayan A.M.S., teyzesinin 
nişanı için İstanbul’a geldi. 
Pazar günü yapılacak nişan 
için hazırlıklar devam eder-
ken, A.M.S. balkona çıkarak 
oynamaya başladı. O sırada 
evde oturan anne, balkondaki 
kızını fark etmedi. A.M.S., 
balkondaki sandalyelerin üze-
rine çıktı bir süre de burada 
oynadı. Sandalyenin üzerine 
çıkan A.M.S., 8. kattaki evin 
balkondan bahçe zeminine 
düştü.  Sesi duyarak balkona 
çıkan aile yerde hareketsiz ya-
tan A.M.S.’yi görünce bahçe-
ye koştu. Annesinin çığlıkları 
üzerine sitede oturanlar da 
dışarı çıktı. Site sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri durumu 
ağır olan A.M.S.’ye dakikalar-
ca kalp masajı yaptı. Ambu-
lansla hastaneye kaldırılan 
A.M.S., yapılan tüm müdaha-

lelere rağmen kurtarılamadı. 
A.M.S.’nin cenazesi memle-
keti Çorlu’da toprağa verildi.

Bir anlık ihmal 
Olaydan sonra yaşananlara 
tanık olan esnaf Murat Koç, 
“Pazar günü teyzesinin nişanı 
için Çorlu’dan gelmişler-
di. Çocuk balkona çıkıyor. 
Balkonda misafirlerden kalan 
sandalye ve tabureler varmış. 
Onun üzerine çıkıp aşağıya 
düşüyor. Ben olay sırasında 
içerideydim. Sesler üzerine 
dışarı çıktım. Ben birinci katta 
oturan komşularımızın ço-
cuğu sanmıştım meğer 8’inci 
kattaki komşularımızın kızıy-
mış. Olaydan sonra 2’nci katta 
oturanlar kendilerince tedbir 
aldılar. Tabi bir musibet bin 
nasihatten iyidir derler, böyle 
önlemler alındı. İlla ki tedbirli 
olmak gerekiyor. Eminim 
kendilerince tedbir de almış-
lardır ama bir anlık dalgınlık 
ya da ihmalkarlık böyle kötü 
sonuçlandı” dedi. DHA

Araba yan yattı: 2 yaralı
KAZA, saat 23.00 
sıralarında Mithat-
paşa Caddesi ile Ak-

deniz Caddesi kesişiminde 
meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre Mithatpaşa 
Caddesi üzerinde seyir 
halindeki E.P. idaresindeki 
34 DZZ 370 plakalı oto-
mobil ile Akdeniz Caddesi 
üzerinde seyir halindeki 
Enes K. idaresindeki 34 
CPF 334 plakalı otomobil, 
iki caddenin kesişim nok-
tasında çarpıştı. Çarpış-
manın etkisiyle Enes K. 
idaresindeki otomobil yan 

yatarak sürüklendi. İhbar 
üzerine olay yerine polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. İki otomobilin 
sürücüsü de kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. Tedbir 
amaçlı hastaneye giden 
yaralıların sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza nedeniyle her iki 
caddede de trafik yoğun-
luğu yaşandı. Araçların 
çekici yardımıyla otoparka 
götürülmesinin ardından 
trafik normal seyrine 
döndü. Polis kazayla ilgili 
inceleme başlattı. DHA

İSTANBUL 
genelinde polis 
tarafından abart 

egzoz kullanan sürücülere 
yönelik denetim gerçek-
leştirilirken, bu denetim-
lerde kurallara uyamayan 
sürücülere ceza yağdı. 
Denetimlerde aralarında 
17 abart egzoz kullanan 
sürücü ile 8 alkollü sürü-
cünün de bulunduğu çeşitli 

kurallara uymayan 153 
sürücüye binlerce lira para 
cezası uygulandı. Trafik 
Denetleme Şube Müdür-
lüğü Sivil Trafik Büro 
Amirliği ekipleri, kent 
genelinde abart egzozlu 
ve modifiyeli araçlar ile 
motosikletlere yönelik de-
netim gerçekleştirdi. İstan-
bul’un 3 farklı noktasında 
saat 22.00-01.00 saatleri 

arasında gerçekleştirilen 
denetimlerde kurallara 
uymayan sürücülere ceza 
yağdı. Abart egzozlu 
otomobiller trafikten men 
edilerek çekici yardımıyla 
otoparka götürüldü. Kadı-
köy’de kaldırım üzerinden 
ters istikamete kaçmaya 
çalışan bir motosiklet sürü-
cüsü ise yakalanınca polis 
ekiplerinin alkol testine 
karşı çıkarak alkol metreye 
üflemedi. Bunun üzerine 
sürücü, polis merkezine 
götürülerek işlem yapıldı. 
Denetimler sırasında 17’si 
abartı egzoz, 8’i alkollü, 18 
ehliyetsiz ve çeşitli suçlar-
dan 153 sürücüye işlem 
yapılırken, 201 bin 580 
Türk Lirası ceza kesildi. 21 
araç ise çeşitli suçlardan 
trafikten men edildi. DHA

TÜRK pop mü-
ziğin sevilen ismi 
Kenan Doğulu, 

Sarıyer’de alışveriş mer-
kezinde hayranlarının 
karşısına çıktı. Kenan 
Doğulu’nun konserinde 
ise ilginç bir de gelişme 
yaşandı. MESAM ve 
MSG temsilcisi Avukat 
Umay Neva Kaya, polis 
eşliğinde konser alanı-
na geldi. Musiki Eseri 
Sahipleri Grubu Meslek 
Birliği (MSG) ve Türki-
ye Musiki Eseri Sahiple-
ri Meslek Birliği (ME-
SAM) adına polislerle 
birlikte gelen Avukat 
Kaya, umuma açık alan-
larda müzik kullanımı 
için yasal olarak alınma-
sı gereken izni almadan 
ve meslek birlikleri 
ile herhangi bir lisans 
sözleşmesi yapmaksızın 
canlı konser etkinliği 

düzenlediği gerekçesi ile 
organizatörlere baskın 
yaptı. MESAM ve MSG 
temsilcisi Avukat Umay 
Neva Kaya ve gözlem-
ci, konseri düzenleyen 
organizatörler eşliğinde 
tespit yaptı. Avukat 
Umay Neva Kaya, “Bu-
rada mahkeme kararı ile 

tespit gerçekleştirmek 
için bulunuyoruz. Bu 
gerçekleştireceğimiz 
etkinliğin sanatçı ve mü-
zisyenlerle hiçbir ilgisi 
yoktur. Bizim burada 
asıl muhatabımız bu 
organizasyonu gerçek-
leştiren organizasyon 
şirketidir” dedi.

Bahçelievler’de Selim Tekin (28) kız arkadaşı olduğu iddia edilen Beyza D.’nin (16) başına ateş 
ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedavileri devam eden Beyza 
D. ve Selim Tekin’in durumların ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi

KORKUNC OLUM!KORKUNC OLUM!
Bağcılar’da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken 
balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek haya-
tını kaybetti. A.M.S.’nin teyzesinin nişanı için ailesiyle birlikte 
Çorlu’dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği öğrenildi

Ümraniye’de dört yol kesişiminde iki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı

Polis kusurları affetmedi

Konsere baskın yapıldı

Kartal’da feci kaza

Arıza yapan gemiyi 
KURTARDILAR

Otomobil cayır cayır yandı!BAHÇELIEVLER’DE DEHŞET

KARTAL’DA motosik-
letli kuryenin caddeye 
çıkan otomobile çarp-

ması sonucu meydana gelen 
kazada 1 kişi yaralandı. Kaza 
anı çevredeki bir iş yerinin 
güvenlik kamerasına yansıdı.  
Kartal, Hürriyet Mahallesi, 
Abdi İpekçi Caddesi üzerin-
de 2 Ağustos Salı günü saat 
20.30 sıralarında meydana 
gelen kazada; seyir halindeki 
motosikletli kurye, caddeye 
çıkan otomobile çarptı. Çarp-
manın etkisiyle ismi öğreni-
lemeyen motokurye yolda 

savrularak yaralandı. Kazayı 
gören çevredeki vatandaşlar 
yaralı kuryenin yanına koştu. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri ya-
ralı motokuryeyi ambulansa 
koyarak hastaneye kaldırdı. 
Hastaneye kaldırılan kurye-
nin hayati tehlikesi olmadığı 
öğrenildi. Polis, kazayla ilgili 
soruşturma başlattı. Kaza 
anı çevredeki bir iş yerinin 
güvenlik kamera görüntüleri-
ne yansıdı. 

İSTANBUL Boğazı’nda makina 
arızası yaşayan Fox isimli kargo 
gemisi Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı’ya 
demirletildi. Tuzla’dan Romanya’ya 
seyir halindeyken İstanbul Boğazı 
güney girişinde makine arızası yaşayan 
FOX isimli 120 metre boyundaki kargo 
gemisi, Ulaştıma ve Altyapı Bakanlığı 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstan-
bul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin 
koordinasyonunda, KURTARMA-12 
Römorkörü refakatinde saat 06.00 sıra-
larında Ahırkapı’ya demirletildi.
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PSS sınavının 31 Temmuz tarihinde
yapılan Lisans oturumunun ardından
ortaya çıkan “bir kısım soruların bir

yayınevinin denemelerinde de sorulduğu” id-
dialarından sonra, yapılan birinci oturum sı-
navı iptal edildi; yapılması planlanan diğer
oturumlar da ileri bir tarihe ertelendi. Üzü-
lerek belirteyim ki, ÖSYM’de 11 sene evvel
yaşadığımız bu manzaranın tekrar ortaya
çıkması o günden bugüne kurumda pek bir
şeyin değişmemiş olduğu endişelerimizi güç-
lendiriyor. Bu, acaba Fetö’nün devletin ku-
rumlarında kalan son ayak izleri mi? Yoksa
yeni fetövari oluşumların ayak sesleri mi?
Hangisi olursa olsun, ülkemiz için ikisi de
çok vahim. Kokuşmuşluk devam ediyor 
demektir.

Bu yaşananlar, bize bir gerçeği tekrar
gösterdi ki, devlet, kendi içinde hiçbir 
cemaat ya da başka oluşumlara tavizkar

davranmamalı. Bu arada, 11 sene evvel ya-
şanan soruların çalınması olayına o günün
yetkilileri ki bugün de aynı kadrolar var,
gösterdikleri  reaksiyonla bugünkü olaya
gösterdikleri tepki arasındaki bir farkı da
söylemeden geçemeyiz; ÖSYM’de, 11 sene
evvel ortaya çıkan soru hırsızlığında, doğal
olarak gençlerin o günlerde verdiği demo-
kratik tepkiler için ağır eleştirilerde bulunan
dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan bu defa
kimseyi savunup, kimseyi suçlamadan elini
hızlı tuttu, ÖSYM başkanını hemen görev-
den aldı ve Devlet Denetleme Kurulu’nu ha-
rekete geçirdi. Bu yerinde bir hareketti.
Bence kurumdaki görevden almalar, bu-
nunla da sınırlı kalmamalı, devamı da gel-
meli. Ayrıca gerekirse kurum yeniden
yapılanmalı. Toplumda ÖSYM’ye “Önceden
Soruları Yayma Merkezi” yakıştırması 
ortadan kaldırılmalıdır.

İşin içine MASAK (Mali Suçları 
Araştırma Kurulu) da dahil oldu. Araştırma
başlatılmışken 2011 yılından sonra ÖSYM

tarafından yapılan sınavların
tümü bu incelemeye dahil edilerek Tus,
Askeri Liseler, Polis Akademileri sınavları
da mutlaka incelenmeli.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, ha-
yatının bir yerinde ÖSYM’nin yaptığı sınav-
lara girmeyenimiz yoktur. Çünkü, ülkemizin
kurumsal anlamdaki sınavlarını hep ÖSYM
yapar. Üniversite ve Kamu Personeli Seçme
Sınavları bunların arasında en önemlileri
gibi görünse de mesleki alanda yükselmek
için gereken sınavları da yapar bu kurum.
Çok doğal olarak da tüm gençlerimizin gele-
ceğine doğrudan etki eder ÖSYM. Onların
hayallerine yön verir. O halde, ülkemizin ge-
leceği açısından ÖSYM’nin en güvenilir
kurum olma zorunluluğu vardır. Çalışan ve

hak eden gençlerimizin eşit ve adil şartlarda
yarışmaları için terazisinin ayarı hassas 
olmalıdır. Elini vicdanından çekmeden 
hiç kaldırmamalı.

Yaptığı her sınavdan milyarlar kazanan
bir kurum, bu denli öneme haiz sınavların
güvenirliği konusunda bu denli aciz kalma-
malı, sorumsuz davranmamalıdır. Gençlere
ve ülkeye karşı sorumluluğunun bilincinde
hareket etmelidir.

Gençlerimizin çoğu, hiçbir cemaat ve 
oluşuma tabi olmaksızın sadece bilgileri ve
emekleriyle yarışmanın peşindeler. Yani 
ülkelerinde eşit yurttaşlar olmak istiyorlar.
Kamuya girişte mülakat denen ucube bir 
uygulamaya tabi olmanın yarattığı eşitsiz-
liğe bir de sınav yolsuzlukları eklendiğinde
insanların devletine güven duygusu zedeleni-
yor. Bu durumda cumhuriyetimiz kimsesiz-
lerin kimsesi olmaktan uzaklaşıyor. 
Genç vicdanlar yara alıyor.

Konu gündeme geldiğinden çok kısa bir
süre sonra ÖSYM tarafından yapılan açık-

lama ise daha vahim. Yani özürleri kabahat-
lerinden büyük. Hiçbir araştırma yapmadan
kendilerini savunmaya geçmeleri bile kuşku
verici değil mi? Ayrıca, yayınevi de kendile-
rini savunan aynı türde bir açıklama yaptı.
Hangi açıklamayı yaparlarsa yapsınlar artık
mızrak çuvala sığmıyor. Başlarını kuma so-
karak saklandıklarını sananlar, tüm toplu-
mun onları gördüğünün farkında değiller.
Yani toplum, kralın çıplak olduğunu biliyor.

Toplumları ayakta tutan, ülkedeki adalet-
tir, eşit yurttaşlıktır. Kimsenin kendini ayrı-
calıklı ya da öteki gibi görmediği bir
toplumsal anlayışı mutlaka hakim kılmalı-
yız. Bunu yaparken de hiçbir yanlış, yapanın
yanına kalmamalı, yanlışı yapan kim ise
mutlaka hukuk önünde hesabını vermelidir.
Bedel ödetmeler, hukukun üstünlüğü çerçe-
vesinde yapılmalı, öç alma mantığı da 
toplumsal hafızalardan silinip atılmalı. 

Devlet, birilerini değil hak edenin hakkını
korumalı. Adil toplumlarda amca, dayı
değil bilgi söz sahibi olmalı.

Yine mi?

bahçelievler Belediyesi'nin Ağustos
ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında
'80'ler 90'lar Festivali' düzenleniyor. Bu yıl

6-7 Ağustos tarihlerinde Milli Egemenlik Parkı'nda
gerçekleştirilen festivalde o yıllara damga vurmuş
Reyhan Karaca, Burak Kut, Ragga Oktay, Mansur
Ark ve Hakan Küfündür gibi sanatçılar sahne ala-
cak. Etkinliğin açılışında Bahçelievler'de kortej yürü-
yüşü gerçekleştirildi. Etkinlik Kapsamında 6
Ağustos'da Ragga Oktay, Mansur Ark, Hakan Kü-
fündür ve Ferdi Anıl Yarkın sahne alırken, 7 Ağus-
tos'da Burak Kut ve Reyhan Karaca sahne alacak.

Herkes davetli

Etkinlik açılışında konuşan Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “6 ve 7 Ağustos tarih-
lerinde Bahçelievler'de 80'ler 90'lar festivali düzenli-
yoruz. O 80'lerin 90'ların dinginliğini, komşuluk
ilişkilerini, o zaman ki nostaljik araçları Bahçeliev-
ler'li komşularımıza göstermek, hatırlatmak istiyo-
ruz. O zamanı yaşayanlar hem bir hatıra
tazelemesi, hem de nostalji yaşatmak istiyoruz.
Hem de çocuklarımızın o yıllarda neler giyiliyor,
neler yapılıyor bunları göstereceğiz. Şarkılarımızı
hatırlatmak istedik. Komşularımıza keyifli seyirler
diliyorum. Tüm komşularımızı Bahçelievler Milli
Egemenlik Parkı'na bekliyorum" dedi.

alibeyköy Osmanlı Parkı'nda gerçekleş-
tirilen programa Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsul-

tan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede bulunan Kur'an
kurslarına giden ve Kur'an’a geçen bin 750 öğrenci
ile velileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programda bir konuşma yapan Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken şunları söyledi:"Kur’an bül-
bülleri nasılsınız? Bu yaz
hem Kur’an öğreniyoruz
hem spor yapıyoruz. Veli-
ler bu hizmetleri takip
ederek çocuklarını bunlara
katılmaya teşvik ederse
hizmetlerin artarak devam
ettiğini göreceğiz. Yeter ki
sizden istek gelsin biz de o
isteklere göre kendimize
şekil verelim istiyoruz.

Çocuklara bilet hediye

Yaz Spor Okulları’mızda 13 bin çocuğumuz, hem
camilerimizin hem bizlerin Kur’an kurslarında bin
750 öğrencimiz var. Bugün bin 750 çocuğumuza
Vialand Tema Park’ta, eğlence programına bilet he-
diye ediyorum. Hocalarınız sizi sırayla oraya götü-
recek. Çocuklarımızla birlikte bereketli bir yaz
geçiriyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum"

Bahçelievler
geçmişe gitti

Eyüpsultan’da
Kur'an eğitimi

Beylıkduzu’ne
plaj mujdesı

Sırtınızı Sivaslılara dayayın
Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Madımak Festivali’nde İstanbul’da yaşayan Sivaslılar, Bağcılar’da
buluştu. Sivaslılardan övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sivas, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere gelmez’ dediği kadim şehirdir” diye konuştu

Dünya Sivaslılar Günü se-
bebiyle Bağcılar 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli İrade

Meydanı Madımak Festivali’ne ev sa-
hipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ile Si-
vaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği et-
kinliğe İstanbul’da yaşayan Sivaslılar
akın etti. Erken saatlerden itibaren mey-
danı dolduran Sivaslılar, birbirleriyle
sohbet ederek hem dostluklarını pekiş-
tirdi hem de memleket hasretini giderdi.
Aslen Sivaslı olan AK Parti İstanbul
milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Dünya Si-
vaslılar Günü’nü kutlayarak başladığı
konuşmasında “Sivas bir tarihtir, bir
medeniyettir. Anadolu’nun kader coğ-
rafyasıdır. Sivas, Cumhuriyetimizin te-
mellerinin atıldığı kutlu bir şehir olarak
yakın tarihimize damgasını vurmuştur.
Bu yüzden Sivaslı olmak bizim için bir
ayrıcalıktır. Sivaslılar, komşuluk ilişki-
siyle, yaşantısıyla, kültürüyle, sımsıcak
yaklaşımıyla İstanbul’da yaşayan her
bölgeden insanımıza örnek olmaktadır.
Hemşehri dayanışmasıyla da bir ba-
kıma İstanbul’umuz da bizler için Si-
vas’ın bir yansıması olmuştur” dedi.
Sivaslılardan övgüyle bahseden Bağcı-
lar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

ise “Sivas, Selçuklu ve Osmanlı’nın
kadim şehri. Cumhuriyetin temellerinin
atıldığı önemli bir şehir. Aşıkların ve
ozonların şehri. ‘Milletine namlusunu
uzatana ben selam vermem’ diyen
Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehri. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
‘Sırtını Sivaslılara dayayanın sırtı yere
gelmez’ dediği kadim şehir. Muhterem
Sivaslı hemşehrilerim, böylesine güzel
ve anlamlı bir programa Bağcılar Bele-

diyesi olarak ev sahipliği yapmaktan
onur ve şeref duyuyorum. Bağcılar’da
resmi kayıtlara göre 38 bin Sivaslı kar-
deşimiz var. Hep birlikte huzur ve
güven içinde yaşıyoruz” şeklinde ko-
nuştu. 

Özdemir’e yavru kangal 
hediye ettiler

Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Başkanı Hakan Peker

ise şunları söyledi: “Biz Sivaslılar der-
neği olarak nesillerimizi koruyacağı-
mıza, hemşehrilerimizin maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılamaya, eğitim
gören gençlerimize destek vermeye
devam edeceğiz.” Konuşmaların ardın-
dan 8 köşeli kasket takan Özdemir,
fahri Sivaslı ilan edildi. Özdemir’e
yavru Kangal cinsi köpek de hediye
edildi.

Yöresel lezzetlerden ikram ettiler

Programda vatandaşlara madımak
otundan yapılan yemekten dağıtıldı.
Kazanın başına geçen Şatıroğlu ve Öz-
demir, yemekten davetlilere ikramda
bulundu. Ayrıca kurulan bir stantta da
köfteden pestükana hingelden köm-
beye kadar 40 çeşit yöresel lezzetin su-
numu yapıldı. Büyük coşkunun
yaşandığı meydanda Sivaslı yerel sa-
natçılar, yörelerine ait türküleri seslen-
dirdi. Sivas Halk Oyunları Ekibi ve
Kasketli Amcalar Halk Oyunları ekibi
folklor gösterileriyle de programa renk
kattı.  Yoğun bir katılımın olduğu festi-
valde dünyaca ünlü Sivas Kangal kö-
pekleri de yerini aldı. Ziyaretçiler,
kangal köpeklerini yakından inceleyip
bol bol fotoğraf çekildi.

Yakup GÜLAÇTI
Kar Suyu

yakupgulacti28@gmail.com

ZEYNEP VURAL

B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Yaşam
Vadisi’nde devam eden çalışma-

ları yerinde inceledi. Vadi’nin 3,4 ve 5.
etaplarını gezen Başkan Çalık’a, belediye
başkan yardımcıları, birim müdürleri ve

İSKİ yetkilileri de eşlik etti. Yaşam Va-
disi’nin İstanbulların buluşma noktala-
rından biri olduğunu belirten Başkan
Çalık, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte
park ve tesis çalışmalarının da hızla ta-
mamlanacağını kaydetti. Saha gezi-
sinde vatandaşla bir araya gelerek
sohbet etmeyi de ihmal etmeyen 

Çalık, talep ve önerileri dinledi.

Çalışmalar devam ediyor

Yaşam Vadisi’nin denizle buluştuğu nok-
tadaki çalışmalar hakkında da bilgiler
veren Başkan Çalık, “Yaşam Vadi-
si’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş
zamanlı olarak devam ediyor. Yaşam Va-

disi’nin denize ulaştığı bu noktada halk
plajları ve sahil düzenlemesi yapacağız.
İnsanlarımız burada nefes alacak. 1 mil-
yon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi
E-5’ten denize kadar kesintisiz ulaştı.
Çalışmalarımızı en kısa sürede tamam-
layarak halkımızın hizmetine sunacağız”
diye konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık beraberindeki heyetle birlikte Yaşam Vadisi’nde incelemelerde
bulundu. Başkan Çalık, Yaşam Vadisi’nin denizle buluştuğu noktada halk plajları ve sahil düzenlemesi yapılacağını
söyleyerek, “1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi, E-5’ten denize kadar kesintisiz ulaştı” diye konuştu

Bahçelievler'de '80'ler 90'lar Festivali' düzen-
lenen kortej yürüyüşünün ardından başladı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır, “6 ve 7 Ağustos tarihlerinde
Bahçelievler'de 80'ler 90'lar festivali düzen-
liyoruz. O 80'lerin 90'ların dinginliğini,
komşuluk ilişkilerini, o zamanki nostaljik
araçları Bahçelievlerli komşularımıza 
göstermek, hatırlatmak istiyoruz” dedi
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Bahattin Demir
CESUR KÖŞE

damgaweb@gmail.com

Esenyurt'a ek bütçe yok!

Bilginin kadim 
ışığına inanın!

B iraz geçmişe dönüp hafızamızı zorlasak bazı 
kareler size birşeyler hatırlatır mı acaba? Me-
sela Fadime şahinleri, Müslüm Gündüzleri ya da

Kalkancıları... Bu örnekleri fazlaca çoğaltabiliriz. 
Hep aynı oyun hep aynı senaryo tutmuyor tutmayacaktır
artık. Başka şeyler deneyin biraz yaratıcı olun bre ah-
maklar. Bu ülkenin yönü güzelliklere döndüğü zaman
hemen karanlık elleriniz giriyor devreye çekin o pis 
ellerinizi ülkemden. Bu toprakların bağrından nice 
Mevlanalar, Yunus Emreler, Erbakanlar çıktı. Bu toprak
hoşgörü dini islamın filizlerinin yeşerdiği topraklar. Biz
her türlü inanca, siyasi görüşe kucak açmış bir neslin
devamıyız. 

Bir profile bakar mısınız? İslam dini bunun neresinde
bu islamın neresinde. İki sarık cüppe bir sakal bırak-
makla maalesef Müslüman olunmuyor. İslam demek ilim
demek bilim demek. İslam demek yerden arşa kadar sor-
gulamak araştırmak demek. İki cüppe ile ne hoca ne
imam ne Müslüman ne de insan olmazsınız. Din tüccar-
lığı yapmak en büyük yavşaklıktır.Tüm annelere baba-
lara çağrımdır,Rüşvetçi polisler değil, abdestsiz namaza
duran imamlar değil sapıklık, sapkınlık yapan tarikatçı-
lar değil bizi bilginin kadim ışığı kurtaracak.Adaletsiz
düzenin yok olup gitmesi için ahlaklı erdemli çocuklar
yetiştiriniz. Başarırsanız yer yüzüne ve insanlığa bıraka-
cağınız en büyük miras bu olacaktır. Bir insan belki 
dünyayı düzeltemez ama her insan önce kendini düzeltse
dünyada kendiliğinden iyileşecektir.

Esenyurt Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Ağustos ayı ikinci meclis oturumu,
gündem yaratan bir oylamaya sahne oldu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme getirdiği
“Ek Bütçe” talebi, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi

B üyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, 24. Uluslar-
arası İstanbul Büyükçekmece

Kültür ve Sanat Festivali’nin Cumhuri-
yetimizin 100’üncü yılı kutlamaları çer-
çevesinde yapılacağını belirterek; “100
ülkeden 3500 sanat elçisini davet ediyo-
ruz” diye konuştu. Dünya Festivaller Bir-
liği tarafından 8 kez üst üste “Dünya’nın
En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilen
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da birbi-
rinden zengin kültür ve sanat etkinliğine
ev sahipliği yaptı. Festivalin kapanış se-
remonisi Kültürpark Kemal Sunal Amfi
Tiyatro’da gerçekleşti. Final gecesinde
kültür ve sanat dalında ödüller verildi.
Festival kapsamında her yıl verilen
Yaşam Boyu Başarı Ödülü Ercan Bos-
tancıoğlu’na verilirken, Yaşam Boyu
Onur Ödülü Zihni Göktay’a verildi. Sa-
natçıların ödülleri Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün
tarafından takdim edildi.

Büyükçekmece'ye gıpta ile
bakıyorum

Kendisini ödüle layık gören festival ko-
mitesine ve jüri üyelerine teşekkür eden
Zihni Göktay şöyle konuştu: “Bu Büyük-
çekmece bende tutku haline geldi. Sık sık
sağolsunlar beni bir vesileyle mutlaka bir
sanat kültür olayı yahut bir tiyatro olayı
olduğu zaman ilk hatırlarına gelen biri

olmakla övünç duyuyorum. Kendilerine
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
Sayın Hasan Akgün kardeşimi takdirle,
şükranla ve minnetle tebrik ediyorum.
İsmi büyük, Büyükçekmece. Gölü güzel,
büyük. Suyu ile İstanbul’u besliyor, kül-
türüyle de İstanbul’u besliyor. Her ilçeye,
her şehre nasip olmuyor bu. Ben Büyük-
çekmece’ye gıpta ile bakıyorum. Bana
verilen bu ödülle onur duyacağım ve
onurlu bir şekilde taşıyacağımı da
ömrüm boyunca size söz veriyorum.

En büyük ödülüm Atatürk

Ercan Bostancıoğlu, hayatında en büyük
ödülü 1938 yılında Bursa’ya Merinos

Fabrikası’nın açılışı için gelen Atatürk’ü
henüz 2 yaşında iken görerek aldığını kay-
dederek şöyle konuştu: “2 yıl önce kapat-
tığım sahne hayatımda beni en büyük
ikinci ödülü sevgili Hasan Akgün verdi.
50 yıllık bir Büyükçekmeceli olarak çok
şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Hasan
Akgün gibi bir başkana sahip olmak biz-
ler için guru verici. Sağol Hasan Akgün,
sağol değerli başkanımız.”

Juri üyelerine duyurmak istiyorum

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 2023 yılında yapılacak
olan 24. Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivali’nin önem

arz ettiğini belirterek şöyle konuştu:
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, 2023
yılı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve
festivalinde 24’üncüsü olacak. Şimdiden
grup liderleri ve Dünya Festivaller Birliği
jüri üyelerine duyurmak istiyorum. 24.
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivalimize Cumhuri-
yetimizin 100’üncü yılı kutlamaları çerçe-
vesinde bakacağımızdan dolayı 100
ülkeden 3500 sanat elçisini davet ediyo-
ruz. Bugüne kadar bu festivalleri hangi
şartlarda yaptığımızı sanat severler bili-
yor. Ben bu festivalin icrasında başından
sonuna kadar emeği geçen herkese bir
kez daha teşekkür etmek istiyorum.

aK Partİ’li ve MHP’li mec-
lis üyeleri, Başkan Boz-
kurt’un oylama öncesinde

yaptığı, “Bütçe talebinin kabul edilme-
mesi, meclisin feshine neden olur” uya-
rısına rağmen ilgili maddeye “Hayır”
oyu verdi. Esenyurt Belediye Mecli-
si’nin Ağustos ayı ikinci meclis otu-
rumu, Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un başkanlığında gerçekleşti-
rildi. Uzun süren ve gündem maddeleri
üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı
mecliste, Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un gündeme taşıdığı
“Ek Bütçe” talebi ve Moskova Beledi-
yesi ile Esenyurt Belediyesi arasında
yapılması düşünülen iş birliği ve kardeş
belediye protokolünü içeren maddeler,
AK Parti ve MHP grupları tarafından
reddedildi. Mecliste çoğunluğu elle-
rinde bulunduran AK Parti ve MHP
gruplarının, daha önce de Esenyurt
halkının yararına olan birçok konuya
mecliste engel olduğunu hatırlatan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Esenyurt halkının nite-
likli hizmet alabilmesinin önüne set ko-
nulduğunu söyledi.

1 lira elli kuruş oldu

'Ek Bütçe' oylamasından önce bir
sunum gerçekleştiren ve bütçe talebinin
gerekçelerini anlatan Belediye Başkanı
Bozkurt, yüzde 80’lere varan enflasyon
rakamlarına dikkat çekerek, “Belli ki
Esenyurtlulara hizmet veremeyeceğiz.
Neden? Yüzde seksen enflasyon var.
Yani bizim bir liramız elli kuruşa düştü.
Artık bir liralık iş yapma şansımız yok.

Dolayısıyla mal ve hizmetlerin tama-
mını almam, yapmam mümkün değil”
şeklinde konuştu.

Telafisi imkansız sonuçlar
doğurur

Bütçenin onaylanmaması halinde mec-
lisin fesh olacağı uyarısında da bulu-
nan Başkan Bozkurt, “Kanun koyucu
demiş ki 'Eğer meclis üyeleri ya da
meclis görevini ihmal ederse belediye
meclisinin düşmesi gerekiyor.' Benim
bunu size söylemem gerekiyor. Sizler-
den bir kez olsun sağduyulu davran-
manızı rica ediyorum. Zira Esenyurt’a
yapılacak en büyük kötülüğün bu büt-
çeye hayır demek olduğunu hatırlat-

mak zorundayım. Aksi takdirde telafisi
imkansız sonuçlar doğuracak ve bu hiç
kimse açısından olumlu olmayacak”
dedi.

248 ek bütçe harcanmış

Diğer belediyelerin talep ettiği ek bütçe
oranlarından örnekler veren Başkan
Bozkurt, merkezî hükümetin yüzde 63
oranında ek bütçe istediğini de hatır-
lattı: “Arnavutköy Belediyesi yüzde 102
ek ödenek istemiş. Avcılar Belediyesi
yüzde 72 istemiş. Başakşehir Belediyesi
yüzde 248. Büyükçekmece yüzde 67,
Çekmeköy ve Esenler 83 istemiş. Biz ise
yüzde 55 istiyoruz. Yüzde 63 bütçe artı-
rımı yapmış bir merkezî hükümet var.”

Hizmeti engelliyorlar

Başkan Bozkurt, konuşmasının son-
raki bölümünde, ek bütçe talebine
hayır oyu vereceklerini belirten AK
Partili ve MHP’li meclis üyelerine tepki
gösterdi. “Eğer bütçe onaylanmazsa
kesin olan şey şu: Esenyurt Belediyesi
hizmetlerini yapamaz duruma gele-
cek” diyen Başkan Bozkurt,  “Personel
maaşlarının yüzde 92’sini harcamışız.
Benim personel maaşını ayarlayabil-
mem için bütçemin belli olması lazım.
İstiyorsunuz ki yatırım yapmayalım.
Yaptığınız işlemin adı, Esenyurt 
Belediyesi’nin hizmet üretmesini 
engellemektir” ifadelerini kullandı.

BUyUkCekmeCe’de
gOrkemlI BIr fInal
64 ülkeden 1500 sanat elçisinin katılımıyla 29 Temmuz tarihinde kapılarını açan Uluslararası
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir sahne şovu ile son buldu

BARIŞ KIŞ

Gecenin finalinde Uluslararası Altınköprü
Halk Dansları Yarışması’nın sonuçları
açıklandı. Dünya’nın dört bir yanından
gelen ülkelerinin dans gruplarının kıyasıya
yarıştığı yarışmalar sonucunda jüri Make-
donya’yı birinci, Gürcistan’ı ikinci, Meksi-
ka’yı ise üçüncü olarak seçti. Uluslararası
Çağdaş Dans Yarışması’nın birincisi 
Furkan Yılmaz olurken, ikinciliği Şiva
Cambazoğlu, üçüncülüğü ise Gülsüm
Buse Cingöz kazandı.

Makedonya birinci oldu

Bağcılar'dan
Maltepe'ye

Vali'den geçmiş
olsun ziyareti

“Yüz yüze 100
gün” programı
kapsamında

Maltepe’de sahaya inen
Bağcılar Belediye Başkanı
Abdullah Özdemir, Fey-
zullah Mahallesi sakinle-
riyle bir araya geldi.
Vatandaşla sohbet edip
fikir alışverişi yaptıklarını
söyleyen Özdemir, “Halkı-
mızın düşünceleri bizim
için çok önemli. Onların
görüş ve düşünceleri daha
güzel yarınlar için bize yol
haritası oluşturacak” dedi
AK Parti İstanbul İl Baş-
kanlığı tarafından başlatı-
lan “Yüz yüze 100 Gün”
projesi tüm hızıyla devam
ediyor. “Gönüllere sefer”
olarak da tanımlanan pro-
jenin bugünkü adresi Mal-
tepe ilçesi oldu. AK Partili
belediye başkanları, AK
Parti İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe’nin öncü-
lüğünde Maltepe’de bir
araya geldi. 

AK Parti her zaman
milletiyle beraber

Maltepe İlçe Başkanlı-
ğı’nda yapılan toplantıda
konuşan Kabaktepe,
“Çare ve çözüm peşinde
ömür tüketmeyi gaye edi-
nen belediye başkanları-
mızla buradayız.
Vatandaşlarımızla bir
araya geleceğiz ve onları
dinleyeceğiz. AK Partimiz
her zaman milletiyle bera-

berdir. İnşallah 2023’te de
milletimizin desteğiyle hiz-
mete devam edeceğiz.
Buna inanıyoruz” dedi.
Toplantının ardından sa-
haya çıkan AK Partili isim-
ler, kendileri için belirlenen
mahalleleri dolaştı. Bağcı-
lar Belediye Başkanı Ab-
dullah Özdemir de
Feyzullah Mahallesi’nde
sokak sokak dolaşıp ilçe
sakinleriyle sohbet etti.
Özdemir, emeklisinden öğ-
rencisine gençlerinden ka-
dınlara kadar her kesimi
dinleyip notlar aldı. Malte-
peliler, ilk kez tanışma fır-
satı buldukları Özdemir’in
genç, dinamik ve güler
yüzlü olmasının kendile-
rine güven verdiğini söy-
ledi. Esnafı da ziyaret eden
Özdemir, onların istekle-
rini dinledi. 

Fikir alışverişi yaptık

Vatandaşların ilgisinden
memnun kaldıklarını söyle-
yen Özdemir, “Çok güzel
bir gün geçirdik. Her yaş
grubundan vatandaşlarla
sohbet edip fikir alışverişi
yaptık. Halkımızın düşün-
celeri bizim için çok
önemli. Onların görüş ve
düşünceleri daha güzel ya-
rınlar için bize yol haritası
oluşturacak. Maltepe’nin
yeni dönemde AK Parti be-
lediyeciliğini tercih edece-
ğini gördük” dedi. ÖMER
FARUK ARPACIK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, evinin önünde
saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı
Selami Sarıtaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bu-

lundu. Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, dün
akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki evi-
nin önünde iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Motosik-
letli ve kasklı oldukları öğrenilen saldırganların
yakalanması için
çalışma başlatı-
lırken yüzünde
darp sonucu mo-
rarma ve şişlikler
olan Sarıtaş'ın
genel sağlık du-
rumunun ise iyi
olduğu öğrenildi.
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ayrıcalıkların yanı sıra İstanbul Havalimanı’na ücretsiz
Havaist transfer hizmetinden yararlanabiliyor. Tatilbu-
dur.com üzerinden yapılan ve seçili otellerde geçerli re-
zervasyonlarda da yüzde 5 indirimden yararlanabiliyor.
Vodafone Red’in yaz ayrıcalıklarını değerlendiren Voda-
fone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem
Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Yaptığımız araştırmalara
göre, pandemi sonrası müşteriler kendilerini daha de-
ğerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında ol-
duğunu bilmek istiyor. Diğer yandan, akıllı harcama
yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu
doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanla-
rını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması
önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimi-
zin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı ye-
niledik ve yeni marka söylemimizi ‘Vodafone Red
Ayrıcalıklarla Dolu’ olarak belirledik. Bu kapsamda, her
yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de müşterilerimizin
iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılarken, yaz tatilinin key-
fini en iyi şekilde çıkarmalarını sağlayacak ayrıcalıklar
sunuyoruz. Red yaz ayrıcalıklarıyla kişi başına yaklaşık
1.500 TL’ye varan fayda sağlıyoruz. Red'lilere hem ken-
dilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam
tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”
Seçili tarifelerde olan Red'liler, 65 ülkede 4 gün boyunca
ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi se-
yahat edebiliyor. Kişiler 23 Vodafone ülkesini ayda 120
dakika ücretsiz arayabiliyor. Uluslararası dolaşım hiz-
metinin kapsamını tüm Avrupa’yı da dahil ederek 131
ülkeye çıkarmaya hazırlanan Vodafone, Türkiye’de en
geniş dolaşım ülke kapsamasına sahip operatör olmayı
hedefliyor.

meyve suyu firması Tamek, ürünleri ara-
sına Miksoloji Serisi’ni kattığını duyurdu.
Seride sevilen geleneksel meyvelerle nadir

bulunan egzotik ve tropik aromalarla hazırlan dört
çeşit meyve suyu bulunuyor. Geçen yıl OYAK
Grubu Şirketleri bünyesine dahil olan Tamek, mik-

soloji serisini tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni
Chill Miksoloji Serisi, ‘Nar, Orman Meyveleri, Hi-
biskus’, ‘Portakal, Ananas, Çarkıfelek’, ‘Yuzu, Sala-
talık, Nane’ ve ‘Tuzlu Karamel, Zencefil, Narenciye’
olmak üzere dört çeşitten oluşuyor. Yeni seri 1 litre-
lik karton ambalajlarda satışa sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarla Bitkileri Merkez Araş-
tırma Enstitüsü, İzzet Baysal

Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve özel bir
tarımsal enerji şirketi iş birliğiyle Eskişe-
hir'in yanı sıra Ankara, Bursa, Afyon ve
Konya'da nadasa bırakılan tarlalarda pe-
lemir bitkisi üretimi için binlerce dekarlık
alana ekim yapıldı. Yağ ve küspe üretimi-
nin yanı sıra biyoyakıt ham maddesi olan
pelemir bitkisinden dekar başına 135 ki-
loya varan verim sağlandı.

Bakanlık destek veriyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 33 dö-
nümde hasadı yapılan pelemirin hasa-
dına katılan özel şirketin tarımsal projeler
yöneticisi Nezih Suyaran, pelemirin Ana-
dolu’da 400 yıllık bir geçmişe sahip oldu-
ğunu söyledi. Sadece Eskişehir’de 600
dekarlık alanda pelemir ekili olduğunu,
bakanlıklar ve TÜBİTAK destekli pro-
jeyle farklı genotipleri toplayarak en yük-
sek verim ve yağ oranına sahip türleri
araştırdıklarını ifade eden Suyaran, “An-
kara'daki Merkez Tarla Bitkileri Araş-
tırma Enstitüsü, bundan 10 yıl önce
toplamışlar genotiplerini ve buradan ‘Ka-
rahan’ adlı bir tip çıkarmışlar. Yani bir
çeşit çıkarmışlar. Bunu teşhir etmişler.
Yağ oranına baktık, yağın kalitesine bak-
tık. Sanayi için uygun mu değil mi ona
baktık. Pelemir bakıldığı zaman çok güzel

çevreci bir biyoyakıt. Çok az gübre atarak
ve hiç ilaç kullanmayarak pelemir üretimi
yapılabiliyor. Bir de bunun küspesi var.
Bunda yüzde 25 civarında bir yağ var.
Yüzde 74 civarında küspesi var. Bu küs-
pesi de hem hayvan yemi olarak kullanı-
labiliyor. Ayrıca biz pelemirin küspesini
halk ekmeklerde, İstanbul Halk Ekmek,
Ankara Halk Ekmek ve Eskişehir'e de ve-
receğiz, deneyecekler. Una karıştıracaklar
ve ekmeğin bayatlamasını engelleyecek.
Bir özelliği de var pelemirin, bu en
önemli özellik esasında. Pelemir belki
yüzyıllardan beri en büyük antioksidan
bir ürün. Yani kesinlikle bağışıklık siste-

mini güçlendiriyor” diye konuştu.

Ar-Ge çalışmaları tamamlandı 

Pelemir bitkisinden yağ elde ederek jet ya-
kıtı ham maddesi olarak kullanılmak
üzere Ar-Ge çalışmalarının tamamlandı-
ğını ifade eden Suyaran, şöyle devam etti:
“Hedefimiz yağını elde ettikten sonra sa-
nayide biyoyakıt olarak kullanmak. En
fazla karbon salınımı yapan jet yakıtları-
dır. İşte pelemir bitkisinden jet yakıtı üreti-
lebilecek. Türkiye'de bunun çalışmaları ve
bütün Ar-Ge tamamlandı. İnşallah önü-
müzdeki yıl ülkemizin 100’üncü yılında
bunu da göreceğiz. Genelde baktığımız

zaman çevreci biyoyakıt. En fazla çevreyi
kirleten de uçaklardır. Uçaklar havada uç-
tukları zaman yaptıkları karbon salınımı
çılgındır. Bu konuya da bizim şirketimizde
ve tarımsal enerji yıllardan beri üzerinde
çalışıyor. Üretimler başladıktan sonra
tüm dünyaya ihracat başlayacak.”

Nadasa bıracaklardı 

Seyitgazi ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde na-
dasa bıraktığı 33 dönüm tarlasında ilk
kez pelemir eken Mustafa İrfan Kara,
masrafsız bir bitki olduğundan çiftçiler
için daha kazançlı olduğunu söyledi.
Hasat ettikleri tarladan en az 130 kilo
verim beklediklerini ifade eden Kara, “Bu
sene pelemiri deneme amaçlı ektik. Bizim
için masrafsız bir ürün oldu. Gübre, ilaç,
herhangi şey kullanmadan sadece ektik.
Şimdi de hasada başlayacağız. Biz bu-
rayı nadasa bırakacaktık. Bizim için alter-
natif bir ürün oldu. Nadasa bırakmak
yerine 90- 130 kilo civarında bir ürün
alırsak bizi tatmin edecek. Bu alan 33
dönüm. Hasattan sonra ürünü arkadaş-
lara teslim edeceğiz. Biz de yörede tanıt-
mak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu
bölge ilk defa tanıyor. Bu değişik bir
ürün. Bunun en büyük özelliklerinden bir
tanesi de tarlada yabancı ot barındırmı-
yor. Yani yabancı otun çok varsa ilaç
yapmak yerine bunu ekmek yeterli” dedi.
DHA

İ stanbul İnşaatçılar Derneği
(İNDER) yıllık konut ihtiyacının
800 bin adede yaklaştığını açıklar-

ken, TÜİK’in yılın birnci çeyreği için ya-
yımladığı Yapı İzin İstatistikleri'nde  yeni
konutlar için yapılan ruhsat başvuruları-
nın düştüğünü ortaya koydu. 2021’in ilk
çeyreği ile kıyaslandığında 2022’nin ocak
ve mart döneminde belediyeler tarafın-
dan yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde
22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüzölçümü
ise yüzde 21,8'e düştü. 

Yüzde 10 artış görüyoruz

İnşaattaki bu tabloya rağmen yapı kim-
yasalları sektörünün büyümeye devam
ettiğini söyleyen Seramiksan Türkiye
Satış Müdürü Mustafa Akbacı, "İMSAD
tarafından yayımlanan Yapı Sektörü Ra-
poru’nda, 2020’de yapı kimyasalları üre-
timinde bir önceki yıla göre yüzde 10
artış yaşandığını görüyoruz. Üretimin
6,15 milyon tona yükseldiği yapı kimya-
salları sektörü, bu ivmeyi yeni konut ar-
zının düşüklüğünden aldı. Çünkü yeni
konut satın alma ya da kiralama hayali
kuranlar, çareyi tadilatta buldu” dedi.
Tadilat yaptıracak ev sahiplerinin zaman
içinde oluşabilecek yıpranma payını en

aza indirgemek ve konforlu yaşam alan-
ları oluşturmak için dayanıklı, sürdürüle-
bilir malzemeler tercih ettiklerini aktaran
Akbacı,“Ev sahipleri daha kullanışlı me-
kanlar yaratmak için, yalnız banyo ve
mutfakta değil, tüm yaşam alanlarında
karoları değerlendirirken, bunları döşe-
mek, yapı ve malzeme arasında bütünlük
kurabilmek kritik bir unsur haline geliyor.
Burada karo ustalarının gerçek anlamda
ustalıklarını konuşturması gerekiyor. Se-
ramiksan olarak biz de düzenlediğimiz
uygulamalı eğitimlerle onların iş kalite-
sini artırmalarına destek veriyoruz” ifa-
delerini kullandı.

50 seramik ustasına eğitim 

Ahşap, beton, doğal taş görünümlü ka-
roların salon, yatak odası gibi mekan-
larda trendleri yakalarken aynı zamanda
sağlam ve hijyenik bir çözüm sundu-
ğunu belirten Akbacı  “Büyüyen tadilat
pazarı, nitelikli ustalara ihtiyacı da bera-
berinde getiriyor. Biz de yapı kimyasal-
ları, karo ve vitrifiye ürünlerindeki
uzmanlığımızı ustalarla paylaşabileceği-
miz uygulamalı eğitimler düzenliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde, seramik  alanındaki
yetkinliklerini geliştirerek iş kalitesi ve re-

kabet açısından meslektaşlarından bir
adım öne çıkmak isteyen ustalar için İz-
mir’deki Ödemiş bayimiz Uygun Yapı iş
birliğiyle eğitim semineri gerçekleştirdik.
50 ustanın katıldığı eğitime, karo ve yapı

kimyasalları ürünlerinin teknik detayla-
rından bahsederek başladık. Ardından
uygulama öncesi ve sonrasında dikkat
edilmesi gereken konuları paylaştık” 
diye konuştu. DHA

Jet yakıtı üreten bitki!

Vodafone ile
plajlar ucuz!
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Ankara'da halk
ekmeğe zam
ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), An-
kara Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 250
gram ekmeğin perakende satış fiyatının, 8
Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 3 TL olarak
belirlendiğini açıkladı. DHA

Tamek dört yeni
içeceğini tanıttı

İstanbul İnşaatçılar
Derneği (İNDER) yıl-
lık konut ihtiyacının
800 bin adede yak-
laştığını açıklarken,
TÜİK’in yılın birnci
çeyreği için yayım-
ladığı Yapı İzin İsta-
tistikleri'nde  yeni
konutlar için yapı-
lan ruhsat başvuru-
larının düştüğünü
ortaya koydu. 

Dünya kuru kayısı üretiminin
önemli bir kısmının yapıldığı
Malatya'da kurulan lisanslı

depoda muhafaza edilen ürün miktarı
giderek artıyor. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığının Cazibe Merkezlerini Destek-
leme Programı kapsamında, Fırat

Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Bor-
sası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından
inşa edilen Türkiye'nin ilk Lisanslı Kuru
Kayısı Deposu, ürünleri hijyenik ve ik-
limlendirilmiş ortamda muhafaza etme
imkanı sağlıyor. Üreticilerin depoya il-
gisi günden güne artıyor. Buraya ema-

net edilen ürün miktarı bu yıl temmuz
ayında geçen yılın aynı ayına göre yak-
laşık 20 kat artış gösterdi. Lisanslı Kuru
Kayısı Deposu Şube Müdürü Ali
Çakar, üreticilerin, kuru kayısılarını
daha sağlıklı ortamda muhafaza edile-
ceği için lisanslı depoya getirdiğini söy-
ledi. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde
faaliyet gösteren deponun 3 sezondur
üreticinin hizmetinde olduğunu ifade

eden Çakar, hasadın tamamlandığı böl-
gelerde çiftçilerin ürünlerini depoya ge-
tirdiğini belirtti. Çakar, ürünün depoda
belirli bir sıcaklıkta muhafaza edildiğini
dile getirerek, "Kükürtlü ve natürel kuru
kayısıları üreticiler depoya getirmekte.
Kükürtlü kayısı 12 derecede yüzde 50-
60 nispi nemde, natürel kayısı ise 8 de-
recede yüzde 50-60 nispi nemde
muhafaza edilmekte." dedi.

Lisanslı depolara ilgi artıyor 
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90 bininci
üyeye rozet

Aramıza nifak
sokamazlar

KılıçDaroğlu, CHP'nin 90 bininci
kadın üyesi Kütahyalı esnaf Adalet
Bayrakkaya'yı makamında kabul etti.

Kabulde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı
Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme
Kurulu Üyesi Hatice Semerci, Kütahya Kadın
Kolları Başkanı Sevinç Şenol da yer aldı. Kılıç-
daroğlu, bir süre rozetini taktığı Bayrakkayı'yı
dinledi. Ekonomiye ilişkin mesajlar da veren Kı-
lıçdaroğlu, "Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT),
ana gündem maddelerimizden birisi. Israr ettiği-
miz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gün-
deme aldı. Fakat hiç üzülmeyin, çözmezlerse
iktidara geldiğimizde çözeceğiz. Esnaf ekonomik
bir darboğazda. Kasaya yansıyan bir alım olma-
dığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkar-
mak zorunda kaldığını biliyoruz. Bu sorun
sadece Kütahya'ya özgü değil, maalesef ülkenin
genelinde yaşanıyor. En alt gelir grubunda olan-
larsa barınma, yeme içme gibi en temel gereksi-
nimlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor. Vergi
adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor. Çiftçilerse
ne gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor. Üst ta-
baka her geçen gün zenginleşirken olan halka
oluyor. Bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru
yerde, doğru şekilde kullanıldığı takdirde yaşa-
nan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en
temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak. Se-
çime az kaldı, sabredin" dedi. DHA

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen AK
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz birlik ve
dirliğimizi korumaya devam ediyoruz.

Ne PKK’sı ne DEAŞ’ı ne de diğerleri bizim ara-
mıza nifak sokamayacak” dedi. Ülkenin birliği ve
dirliğine en büyük saldırının Suriye’de, Irak’ta ko-
nuşlu terör örgütlerinden geldiğini belirten Çelik,
“Yakın zamana kadar CHP Genel Başkanı ‘S-
400’leri niye aldınız? Suriye'den ya da YPG'den
bize dönük bir terör tehdidi yok’ diyordu. Şimdi
YPG-PYD denilen PKK’nın Suriye kolunun Türki-
ye’ye dönük nasıl düşmanca bir tutum içerisinde
olduğu görülüyor. Sınırımızın dibinde terör bayrağı
denilen paçavrayı dalgalandırmaya kadar işi var-
dırdıklarında Cumhurbaşkanımızın 'buna mü-
saade etmeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz’
dedi. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı
Harekatı ile bir gece ansızın gittik ve
defalarca başka hareketlerle bir gece
ansızın gittik. Şimdi yine birtakım
oluşumlar olduğu için Cumhur-
başkanımız hazırlık emri verdi ve
bir gece ansızın o terör örgütlerinin
başına çökeceğiz. Onları darmada-
ğın edeceğiz” diye konuştu.

Batılı müttefik eleştirisi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Türki-
ye’nin müttefik ülkelerinin rahatsız olduğunu belir-
ten Çelik, “Biz ne zaman terör örgütlerine yönelik
operasyon yapacağız desek bazı batılı müttefikleri-
mizden bazı batılı dostlarımızdan ‘Çok endişeliyiz,
çok kaygılıyız’ diye birtakım mesajlar geliyor. Siz
niye terör örgütleri için kaygılanıyorsunuz da terör
örgütlerinin şehit ettiği vatandaşlarımız için kaygı-
lanmıyorsunuz?  Çünkü siz Türkiye’nin bu şekilde
yaparak iyiliğini istemediğinizi gösteriyorsunuz.
Kaygılansanız da kaygılanmasanız da mesaj verse-
niz de vermeseniz de tek mesajımız şu olacak.
Terör örgütlerine bir gece ansızın gideceğiz”dedi.

KUresel
fırtınadan 
mUtlaKa
CıKaCaGız

K ocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan
Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Ko-
caeli'ye Değer Katanlar' Ödül Tö-

reni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Vekili
Binali Yıldırım da törene katıldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, istihdam, ihracat ve yatı-
rım kategorilerinde başarılı olan teknoloji
şirketleri ile sanayi kuruluşlarına ödüllerini
verdi.

Bilişim Vadisi övgüsü

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Bilişim Vadisi yazılım, mobilite, elek-
tronik, enerji, tasarım ve oyun gibi
sektörlerde faaliyet gösteren firmalarıyla
büyük ve güçlü Türkiye'nin köşe taşıdır. Va-
dimiz 230 bin metrekare kapalı alanıyla ül-
kemizin en büyük teknoloji geliştirme

bölgesi hüviyetine sahiptir. İstanbul, Kocaeli,
İzmir arasında oluşturduğumuz teknoloji
koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi
milli teknoloji hamlemize büyük bir ivme ka-
tıyor. Önümüzdeki dönemde vadimizin tek-
noloji ve inovasyon kapasitesini daha da
arttıracağına inanıyorum. Yeni Türkiye'nin
ufkunu yansıtan böyle bir mekanda Türki-
ye'nin sanayide lokomotif şehirlerinden Ko-
caeli'ne değer katan firmaları ödüllendirmek
elbette farklı bir mana taşıyor." diye konuştu.

G-20 ülkeleri bir arada

Erdoğan, Türk firmalarının hükümetin teş-
vikleri sayesinde yurt içinde ve yurt dışında
başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdığını belir-
terek, "Ekonomik büyümesini istikrarlı bir
şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz.
Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik bü-
yümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yer-
leştik. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 'lük
büyüme kaydettik. Dünyada istihdam aza-
lırken, 31 milyon sınırına dayanarak tarihi-
mizin en yüksek rakamına ulaştık. Her ay
ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihra-
catımız geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 13,5 artarak 18 milyar 550 milyon do-
lara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar

dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin yani bu-
nunla şunu söylüyorum göreve geldiğimiz
zaman ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi
nereye geldik? 250 milyar dolara yaslandık.
Turizmde 2022 hedeflerimizin de üzerine çı-
kacağımızı görüyoruz. Asya merkezli üretim
ağına alternatif adres arayışlarında Türki-
ye'nin ismi giderek daha fazla zikrediliyor.
Başka ülkelerin yurt dışı pazarlarda bıraktığı
boşluğu hamdolsun tüm ürünleri, bizim fir-
malarımızla doluyor." dedi. 

Ülkemizi korumayı başardık 

Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrine gittiğini
hatırlatarak, dengeli politikamızla Rusya-
Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ül-
kemizi korumayı başardıklarını ifade ederek,
şöyle konuştu:"Döndüğümde akşam televiz-
yon ekranlarında Rusya'dan gelen kruvazör
gemisinin Trabzon Limanı'na yanaşmasını
gördüm. İftihar ettim. Düşünün Trabzon Li-
manı'na artık turistler işte kruvazör gemisiyle
geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş
gücü. 3 kıtayı birleştiren stratejik konumu
sağlık ve ulaşım altyapısı ile ülkemizin yıldızı
giderek parlıyor. Küresel ölçekte gıda ve
enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Al-
lah'a şükür biz oldukça rahatız. İş birliğini,

barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politi-
kamızla Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz
etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.
Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak kü-
resel sorunların çözümünde Türkiye'nin
anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik.
Emtia fiyatlarındaki ani ve aşırı yükselişin
sebep olduğu piyasa dengesizliklerini yakın-
dan takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışları ile
enflasyon sebebiyle vatandaşımızın ve iş
dünyamızın sırtına binen yükü hafifletecek
pek çok adım attık, atmayı da sürdürüyoruz.
Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin
maaşlarında yaptığımız artışlara sosyal ko-
ruma kalkanımızın genişletilmesinden, iş
dünyamıza yönelik kredi imkanlarına kadar
attığımız her alanda toplumumuzun tüm
kesimlerine sahip çıkıyoruz. Yatırım, istih-
dam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülke-
mizi büyütme esasına dayanan Türkiye
ekonomi modelimizi taviz vermeden uygu-
luyoruz. Hayata geçirdiğimiz politikalarımı-
zın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki
senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda
daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu
küresel fırtınadan da sahil-i selamete mut-
laka çıkaracağız." 

Toplu iğne bile üretilmiyordu

Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında
oyun yazılımı sektöründe Avrupa'da en fazla
yatırım alan ülke olduğunu söyleyerek, "Tür-
kiye'deki teknoloji şirketlerine yapılan yatı-
rımlar sadece 148 milyon dolar iken, 2021
yılında 1,5 milyar doları aştı. 2022'nin ilk ya-
rısında 132 teknoloji girişimine yapılan 1,4
milyar dolarlık yatırımla aslında yeni rekor-
ların, yeni başarı hikayelerinin sinyallerini ve-
riyor. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun
yazılımı sektöründe Avrupa'da en fazla yatı-
rım alan ülke oldu. Bundan iki sene önce ül-
kemizde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan
hiç şirketi yokken bugün bu şirketlerin sayısı
6'ya ulaştı. Ayrıca çoğu kendi imkanlarımızla
yerli ve milli helikopterlerimizi, roket ve mü-
himmatlarımızı, eğitim uçaklarımızı, zırhlı
araçlarımızı, gemilerimizi, torpidolarımızı,
hava savunma sistemlerimizi tasarladık. Ge-
liştirdik ve ürettik. Bazıları bu başarıları gör-
mezden gelse de 20 yılda yapılanların
ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı oldu-
ğunu biliyorum. Az önce Bakanımız tüfek-
lerden bahsetti. Bırak tüfeği, Sayın Varank
ne tüfeği? Bu ülke toplu iğne üretemiyordu,
toplu iğne." diye konuştu.

TOGG yollara çıkacak

Erdoğan, 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u
yollarda görmeye başlayacağımızı belirterek,
şu açıklamada bulundu: "Ülkemizin vizyon
projelerinden Türkiye'nin otomobilini de be-
lirlediğimiz tarihe uygun şekilde adım adım
hayata geçiriyoruz. İnşallah 29 Ekim
2022'de TOGG'un Gemlik fabrikasının
resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının
banttan inme törenini gerçekleştireceğiz.
2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın
yollarında görmeye başlayacağız. Yapamaz-
sınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamaz-
sınız diyenlere inat Türkiye'nin otomobilini
milletimizin ve dünyanın hizmetine sokaca-
ğız. Ülkemizi savunma sanayinde nasıl par-
makla gösterilen seviyeye getirmişsek,
inşallah elektrikli otomobilde de benzer bir
başarıyı muhakkak yakalayacağız."Cumhur-
başkanı Erdoğan törenin ardından Bilişim
Vadisi'ndeki alanda TOGG'un direksiyonun
başına geçerek bir süre kullandı. DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin 90 bininci kadın üyesi Adalet
Bayrakkaya'yı makamında kabul edip,
rozet taktı. Kılıçdaroğlu, "Vergi
adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor.
Çiftçilerse ne gübre ne ilaç ne de mazot
alabiliyor. Üst tabaka her geçen gün
zenginleşirken olan halka oluyor. Bu
sorunları çözeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguladıklarını belirterek, “Hayata
geçirdiğimiz politikalarımızın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda
daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız” dedi

Demokrasi İttifakı kuracağız
HDP tarafından Diyarbakır'ın Yenişe-
hir ilçesinde bulunan İstasyon Mey-
danı'nda miting düzenlendi. Yapılan

mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,
milletvekilleri Feleknas Uca, Musa Farisoğulları,
Sezai Temelli, Dersim Dağ ve partililer katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, işsizliğin
arttığını belirterek, "Bütün inançlarla, bu ülkedeki
bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya gele-

ceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız.
Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz
var, buna gücümüz yeter. Bu muhalefet bu kısır
döngüyü milliyetçilik yarışıyla kıramaz. Kim kıra-
cak? Halkların eşitliğini hakların birlikte, gönüllü,
yaşamını savunan bizler ve sizler kıracaksınız bu
kısır döngüyü. Göreceksiniz, bu iktidar çaresizlik
içerisinde yuvarlanacak ve büyük bir farkla önü-
müzdeki seçimlerde gidecek."  DHA
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Ü lkece bugünkü AKP iktidarı sayesinde öylesine
başıboş, öylesine savrulmuş bir hale getirldik ki
kimse önünü göremez oldu. Yarın için plan yapa-

maz oldu. İktidar siyaseten var olsa da yaşamın her ala-
nında bir başıbozukluk almış gidiyor.Herkes kafasına göre
bir şeyler yapıyor. Sınavlara hile karışıyor. İnsanların
ömürlerini çalıyorlar. Sonra utanmadan sıkılmadan kendi-
leri yapmmaıi gibi suçu mutlaka ve mutlaka bir başkasına
atıyorlar. O kadar coştular ki tövbe haşa enflasyonu, mar-
ket etiketlerinibşile Diyanet fetvasıyla Allah'a havale  etti-
ler. Yarın birgün bu günler konuşulduğunda
sanıyorum.Bizi "Aptallıla, geri zekılılkla" suçlayacaklar.
Tıpkoı Rahmetli Aziz Nesin'in “Türk milleti aptaldır”
sözü.nün benzerlerini söyleyecekler. Biz bunu hakt etmiyo-
ruz. Dostlar! Bugün ortada olan sıkıntıların müseebbibi
AKP iktidarıdır. Suçu işine gelince dış güçlere, işine ge-
lince fetöcülere, işine gelince ABD'ye, işine gelince dünya-
daki krize atan ama hiç mi hiç kendilerinde suç bulmayan
sütten çıkmıi ak kaşık misli yada zeytinyağı gibi su üstüne
çıkan bugünkü AKP yöentimi tüm oaln bitenlerin baş so-
rumlusu ve aktörüdür. Gerisi lafı güzaftır. Boştur.

Şeker bile yüzde 153 zamlandı

Her ne kadar, “Minareyi çalan, kılıfını uydurmaya ça-
lışsa da” minare o kadar büyük ki, artık hiçbir kılıfa sığ-
mıyor. Dünyada son bir yılda, gıda fiyatlarındaki artış
yüzde 23. Bizdeki gıda enflasyonu yüzde 95. Neredeyse
dünyanın 4 katı, 5 katı. Dünyada son bir yılda et fiyatla-
rındaki artış yüzde 13. Bizde yüzde 90. Dünyanın 9 katı.
Dünyada tahıl ve tahıl ürünlerindeki fiyat artışları yüzde
28. Bizde yüzde 118. Dünyada şeker fiyatlarındaki artış
yüzde 9. Bizde kaç? Yüzde 153. Erdoğan’ın bu fahiş
zamları artık hiçbir kılıfa sığmıyor. Milletimiz Erdo-
ğan’ın ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor. Milletimiz
bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa, bunun
tek bir sorumlusu vardır. O da; kibir abidesi Erdoğan’dır.

Ülke savruluyor

İşte bugün ülkemiz ne yazık ki, milleti unutan, iyi olan
her şeyi kendinden menkul sanan, kendi hatalarının sorum-
luluğunu üstlenmeyen, kibir abidesi, AKP ve şürekâsı
elinde, bir buhrandan diğer buhrana sürüklenmektedir.
AKP,  “Liyakat değil, bana sadakat önemli” der. Enflas-
yonu durduk yere şaha kaldırır. Sonra da bunun sorumlu-
luğunu, “Dış güçlerin, küresel dalgalanmaların, bölgesel
gerilimlerin, içerideki tamahkârların” üzerine atmaya kal-
kar. Merkez Bankası Başkanını minibüsün muavin koltu-
ğuna gönderir. Bankanın sürücü koltuğuna kendi geçer.
Tabela faizini yüzde 19’dan 14’e indirir, sonra da çıkıp
“nassımın gereği” der. Enflasyon yüzde 16’dan, yüzde
39’a çıkar. , Sonra da “Rabbimiz sizi korku ve açlıkla;
mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sınar. Sabre-
din” der. Bunu dedikten sonra, enflasyon 7 ayda yüzde
36’dan, bu kez yüzde 80’e çıkar. O yine hiç sıkılmadan, bir
kez daha 6-7 ay sonrasına randevu verip, milletten sabır
istemeye devam eder. Firavunlaşır, Karun olur. Ama sıkıl-

madan Harun pozlarında konuşmaya devam eder. Yüce
Allah, “Aldatan, sizi Allah ile aldatmasın” diye, tüm kulla-
rını açıkça uyarmıştır. Altını çizerek söyleyelim bugün mut-
faklarda tencereler boşsa, pazar tezgâhları, market rafları
yangın yeriyse, millet ucuz ekmek için saatlerce sırada
bekliyorsa, çocuklar yatağa aç giriyorsa, alnının teriyle ça-
lışanlar için, bir ev, bir araba almak artık hayal olduysa,
bunun tek bir sorumlusu vardır o da, “Ben ekonomistim”
diyen, “Ekonominin sorumlusu benim, ben” diye böbürle-
nen, AKP ve Erdoğan’dır başkası değildir. Temmuz enflas-
yon rakamları açıklandı. TÜİK’e göre aylık enflasyon
yüzde 2,4’müş… İki gün önce İstanbul Ticaret Odası aylık
enflasyon “Yüzde 4,1” dedi. Bağımsız iktisatçılardan olu-
şan ENAG bugün bu ayın enflasyonu “Yüzde 5” dedi geç-
tiğimiz ayın enflasyonu. Temmuz enflasyonu için piyasalar
“Yüzde 3,2” bir enflasyon bekliyordu. Ama TÜİK’in açık-
ladığı enflasyon, bunların hepsinin altında. Makyaj giderek
ağırlaşıyor. Ama şunu da hatırlatalım, kalabalıkta işlenen
suçun, tenhada özrü olmaz. Enflasyon istatistikleriyle oy-
namak, milletimizin ücretini ve maaşını taammüden gas-
betmektir. TÜİK yöneticileri, Sayın Genel Başkanımızın
söylediklerini dikkate alsın. Artık Sarayın tetikçiliğine so-
yunmaktan vazgeçsin.

Halk düşmanı enflasyon

Herkes şunu biliyor ki; “Enflasyon en büyük halk düşma-
nıdır, en haksız vergidir.” Erdoğan milletimizi bile isteye, bu
canavarın dişlerinin arasına atmıştır. Enflasyonu tarihi-
mizde görülmemiş bir hızla azdırmıştır. Bugün yıllık tüke-
tici enflasyonu yüzde 79,6. Üretici enflasyonu ise yüzde
144,6. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bile, tüketici enflas-
yonu, 1998 Eylül ayından bu yana en yüksek enflasyon dü-

zeyi. Üretici enflasyonu ise Cumhuriyet tarihimizin, en yük-
sek seviyesinde. Böyle bir üretici enflasyonunu ne 1994 kri-
zinde, ne 2001 krizinde, ne de 1970’lerde gördük.

Salgın vuruyor iktidar bakıyor

Coronada haftalık tablo açıklandı!  25 Temmuz- 1
Ağustos tarihleri arasında 337 kişi hayatını kaybederken
vaka sayısında da büyük artış yaşandı. Haftalık corona
virüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide virüs tespit
edildi. 337 kişi hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin
de karantina ve tedavisi sona erdi. Bu tabloya göre günlük
vaka sayımız 58.046'ya yükseldi. Tablodaki diğer verilere
göre corona virüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin
817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678’e ulaştı.Sağ-
lık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tab-
losuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin
424 kişi corona virüse yakalanmıştı. Corona virüsten do-
layı 157 kişi de hayatını kaybetmişti.

Covid için önlem şart

Bugün yine gündemde AKP'nin güya en iyi iş çıkarttığı
sağlık sistemine bir bakalım. Hepimizn bildiği günlük ya-
şama orta oalan Covid sessiz ve derinden gdişini yükselşini
sürdürüyor. Ama tabi başta Sağlık bakanlığı olmak üzere
kimsenin umurunda değil. AKP'nin her alanda olduğu gibi
sağlıkta da çözümü" Ölen ölür kalan sağlar bizimdir" uygu-
lamasıdır.  Maske takma zorunluğunun kaldırılmasının ar-
dından yükselişe geçen Covid-19 vaka sayısı vatandaşları
tedirgin etmeye başladı. Özellikle toplu taşımada ve kapalı
alanda tekrar maske takma zorunluluğunun gelmesi gere-
kİiyor. Bakın Dostlar !. Kendimizi korumaktan başka çare-
miz yok" : “Uyarıyoruz milleti. Uyarmak zorundayız çünkü

Sağlık Bakanlığı’nın bir şey yaptığı yok. Hiçbir tedbir yok.

Tedbir unutuldu virüs coştu

Aslında Türkiye’de hiçbir şeyin tedbiri yok. Sadece ken-
dilerine çalışan bir hükümet var. Çevremize söylüyoruz,
virüs gizli bir düşman. Onun için çok önlem alınması gereki-
yor ama tabi devletimiz salmış… ‘Ölenler ölsün, kalanlar
bizimdir’ diyor.”Vaka sayılarının tekrar yükselişe geçme-
siyle birlikte maske takma zorunluluğunun tekrar gündem
oldu. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda ve toplu taşıma-
larda yurttaşların maske takmaya başlaması gerektiği yö-
nünde çağrılarda bulunmaya başladı.Hepimizin sağlığı
açısından mutlaka " Maske"  zorunluluğu geri getirilmeli.
Maske takmayanların insanların hayatlarını tehlikeye at-
malarına hakkı yok Toplum olarak hastalıktan kurtulma-
mız için maske zorunluluğu şart. Dostlar! Sen koronasın
benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen bana hastalık veri-
yorsun ben de hasta oluyorum. Kimsenin kimseden haberi
yok. Bazıları öksürüyor ve çıkan damlacıkları diğer insan-
lar soluyor, yazık günah. Sağlık Bakanlığı ancak bilgi veri-
yorlar ama baskı yapmar. Ben sana yol gösteriyorum sen
aklını kullan diyor. Fakat bu toplumda bunun uygulanması
ise zor ötesi bir durumdur.

Güvenilirlik yok edildi

Bakın  Dostlar! Küçük örnekler verewrek buraya geldik.
Bugün ülkede devlet yönetimindeki kriz artık öyle bir nok-
taya geldi ki, bu ülkede artık güvenilir bir sınav yapılamaz
hale geldi. Yine ekonomide derinleşen kriz, artan hayat pa-
halılığı, ağırlaşan yoksulluk, ekonomik kriz ve sıkıntıların,
dış politikada sebep olduğu kırılganlıkları ve diğer ülkelere
verilen tavizler herkesi etkiledi.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Covid salgını hortladı!

Ekonomik kriz, pahalılık, bitmek bilmeyen sorunlar derken kışın belamız olan
koronavirüs yeniden hortladı. Vakalar her geçen gün artıyor, aman dikkat...

“Kibir, şeytanın en sevdiği günahtır.” Kalpteki
kibir, insanın aklını başından alır. İnsanı felakete
sürükler. Siyasette, bu kibir sarhoşluğu ve güç ze-
hirlenmesi, “Hübris” hastalığı olarak adlandırılır.
Hübrise yakalanan siyasetçi, bir de ülkeyi yöneti-
yorsa, sadece kendini değil, beraberinde ülkesini
de uçuruma sürükler. Bu nedenle kibir hastalığına
yakalanan siyasetçilerin bir an evvel sandıkta bile-
tinin kesilip evine gönderilmesi, bir ulusun huzuru,
refahı ve çocuklarının geleceği açısından, son de-
rece önemlidir. Peki, bu illet nasıl ortaya çıkar?
Belli başlı belirtileri nelerdir?Kibir illetine yakala-
nan siyasetçi, narsistleşir. Kendisini her şeyin mer-
kezinde görmeye başlar. Devlette ne kadar makam,
mevki varsa, kendi “lütfu keremi” sanır. “Benim
bakanım, benim valim” diye başlayan cümleler, ya
da; “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü
zirve yaptık” gibi, kendisiyle, devleti özdeşleştiren,
“Ben varsam devlet var” tarzı ifadeler, işte bu
kibir illetinin tezahürleridir. Kibir illetine yakalan-
mış siyasetçi, kendi kaderiyle ülkesinin kaderini
bir görür. “AK Parti’nin kaderiyle ülkenin kaderi
et ve tırnak gibi birbiriyle iç içe geçmiştir” sözleri,
bu dermansız illete tutulmuş siyasetçinin sözleri-
dir. Ki bir hastalığına yakalanan siyasetçi, kendi-
sini öyle bir mertebeye koyar ki, artık
yaptıklarından dolayı mahkemelere değil, bir tek
Allah’a hesap vereceğini düşünür. Devletin askeri-
yesini, adliyesini, mülkiyesini, maliyesini FETÖ’cü-

lere teslim eder. Ortaklık yaptığı bu hainler dar-
beye yeltenir. Millet iradesinin tecelligâhı Gazi
Meclisimizi bombalar. Milletimiz, devletini sokak-
lardan toplar. Bunun için canını verir. Şehit olur.
Ama tüm bunlara sebep olan kibir abidesi çıkar,
“Rabbim ve milletim beni affetsin” deyip, işin için-
den sıyrılmaya kalkar. Kibir illetine yakalanan bir
siyasetçi ülkesinin gerçeklerinden de tamamen
kopar. Ülkesinin yurttaşları araba sahipliğinde,
Avrupa sonuncusudur. Emeğiyle geçinenlerin bir
otomobil sahibi olma umudunu hatalı politikala-
rıyla bitirmiştir. Ama yine de çıkar: “Herkesin al-
tında maşallah arabası var” diyebilir.
Vatandaşları, ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce
beklerken, o kibir abidesi çıkıp, “Aç kalan yok,
kriz yok, hepsi manipülasyon” der. Kibir hastalı-
ğına tutulan siyasetçi, kendisini her türlü hatadan
münezzeh görür. Hiçbir uyarıyı, eleştiriyi kabul
etmez. Kendisini eleştirenleri de yanından birer
birer uzaklaştırır.

SON SÖZÜM; Bravo ODTÜ'lu öğrencilere, Rek-
tör'e geri adim attirdılar. Mezuniyetleri icin hem
onlara, hem de bu sene mezun olan tum ogrenci-
lere tebrikler. Bugünün sözü de yaşadıklarımzdan
olsu; "Yalan söylediklerini biliyoruz.Yalan söyle-
diklerini biliyorlar .Yalan söylediklerini bildiğimizi
biliyorlar .Yalan söylediklerini bildiğimizi bildikle-
rini biliyoruz.Ama hâlâ yalan söylüyorlar ALE-
XANDR ISAYEVICH SOLZHENITSYN

Kibir en kötü hastalıktır
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HABER MERKEZİ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile
Ardahan Belediyesi, 27 Mayıs 1992’de
il olan kentin 300 yolcu kapasiteli eski

otogarının yerine, 2 bin 500 yolcu kapasiteli
modern bir otogar inşa etti. İstanbul Plan-
lama Ajansı ve İBB iştiraki İSTON’un proje
danışmanlık katkılarıyla, toplam 6.300 met-
rekare alan üzerine kurulu yeni Ardahan
Otogarı’nın açılışı; CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk
Demir ve Şişli Belediye Başkanı Muammer
Keskin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Türkiye için mücadele ediyoruz

Ardahanlılara CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdiğini söy-
leyen Torun, CHP’li belediyelerin Türkiye'yi
aydınlatmak için büyük bir mücadele içeri-
sinde olduğunu vurguladı. “Biz bir aileyiz”
diyen Torun, “Hep birlikte bu mücadeleyi
sürdüreceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi
devam ettireceğiz. Sağ olsun; İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız, Arda-
han'ımıza da el attı. Sayın Başkan, Ardahan
il olduğu dönemden bu yana gündemde
olan otogar projesini hazırlattı. Bugün de
açılışındayız ve Ardahan otogarına kavuştu”
dedi. İBB’nin sadece Ardahan’a değil, Tür-
kiye genelinde 350 belediyeye çeşitli yardım-
larda bulunduğu bilgisini paylaşan Torun,
“Bizim belediye sayımız, 250.  Demek ki,
100 de farklı siyasi partilerden olan belediye-
lere hizmet veriyor. Ayrımcılık, kayrımcılık
yok. Hep birlikte Türkiye'yiz. Ve hiç kimseyi
ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hizmet vere-
ceğiz. Bunun örneği de İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız, Ekrem İmamoğlu”
diye konuştu. 

İstanbul'da 2 kez ders aldılar

Söz konusu hizmetlerin kolay verilmediğine
vurgu yapan Torun, şöyle konuştu:  “Bu ikti-
darın her türlü baskısına rağmen, her türlü
engellemesine rağmen, her türlü dalavere-
sine, ayak oyununa rağmen veriliyor. Şu
anda Sayın Başkan, İstanbul'u metro ağla-
rıyla örüyor. Şu anda 10 tane metro hattı
birden sürdürülüyor. Dünya rekorudur bu.
Ama yeni metro hatlarını da devreye alacak.
Ucuza kredi bulmuş, uzun vadeli. Ama sa-
raydan imzalanmıyor. Peki burada kaybeden
kim? İstanbullu hemşehrilerimiz. İstan-
bul'un en büyük sorunu ne? Ulaşım. Şimdi
ulaşımı rahatlatacak, toplu ulaşımı sağlaya-
cak yatırımlar yapmaya çalışıyor, ama engel-
leniyor. Bu İzmir'de de böyle, Mersin'de de
böyle, Adana'da, Muğla'da da böyle. Ama
ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar.
Millet İttifakı geliyor ve bu düzeni yıkacak,
halkın iktidarını kuracak inşallah. Biz kim-
seyi ötekileştirmeyeceğiz, ayrıştırmayacağız.
İstanbul'da iki kez ders aldılar. Bundan
sonra üçüncü dersi de alırlar; sizlerin saye-
sinde, sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla.
İyi ki varsınız.”

Yereli genele taşıyacağız

“Yerelde kurduğumuz iktidarı, inşallah ge-
nelde de kuracağız” diyen Torun, “Bu ülke-
nin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de
var, insan kaynağı da var. Tüm sorun ne-
rede biliyor musunuz? Bu kaynağı halkın
lehine mi kullanacaksınız, yoksa bir avuç
saray zümresinin lehine mi kullanacaksı-
nız? Biz, halkın lehine kullanacağız. Halk
için kullanacağız ve bu ülkede hep birlikte
çalışacağız, hep birlikte paylaşacağız. Ta-
rımı sorun, eğitimi sorun, sağlığı sorun, dış
politikası hep sorun. Ama hiç merak etme-
yin. Geliyor, gelmekte olan inşallah bu so-
runları çözeceğiz ve bu ülkede barış içinde,

refah içinde yaşayacağız. 

Yeni otogar hayırlı olsun

Ardahan'ın önemli bir eksiğini giderme ko-
nusunda bir proje gerçekleştirdiklerini kay-
deden İmamoğlu ise,, “Az önce buraya
gelmeden bir önceki otogarı gördüğümde,
açık ve net söyleyeyim, yıllardır İstanbul'da
komşuluk yaptığım, dostluk kurduğum, aynı
sokakta, aynı mahallede bir arada olduğum
değerli Ardahanlı dostlarımın yaşadığı bu
kente hiç yakışmayan bir otogarı gördüm.
Ama umut ediyorum hem ürün kalitesi hem
tasarım kalitesi hem çevreye dönük duyarlılı-
ğıyla size Ardahan Belediye Başkanımızla
birlikte sunduğumuz yeni otogarımızdan
umarım hepiniz memnunsunuzdur. Hayırlı
uğurlu olsun” dedi. 

Türkiye'ye moral
vereceğiz

Ardahanlılara, 16 mil-
yon İstanbullunun
selamını getirdi-
ğini belirten İma-
moğlu,
“İstanbul'a hiz-
met etmenin
onurunu ve gu-
rurunu yaşıyo-
rum.
İstanbul'da, dün-
yaya örnek olacak
güzel işleri yapma
gayreti içerisindeyiz.
İstanbul'da yaptığımız
her işin ülkemize,
86 milyon İstanbul-
luya moral olacağı-
nın da farkındayız.
Bu geleceği endi-
şeyle yaşadığımız
günlerde ne yazık ki
en sıkıntılı halleri
gördüğümüz bu
zaman diliminde,
başta Millet İttifa-
kı'nın belediyeleri,
yani bizler olmak
üzere, özel gayret-
lerimizle, en zor anların aşılmasında ve ülke-
mizin geleceğini özellikle umutla teminat
altına almaya büyük gayret gösteren bütün
belediye başkanlarımızla yol yürüdüğümüzü
hepinize belirtmek isterim” şeklinde ko-
nuştu.

Bu yol iş birliği yoludur

“Bu yol iş birliği yoludur” diyen İmamoğlu,
“Bu yol dostlukla, omuz omuza, büyük bir
mücadeleyle ülkemizin bu zor günlerden
kurtulma, sıyrılma yolculuğudur. Yerel yöne-
tim seçimlerimizden bugüne, özellikle
2019’da bugüne ittifak süreçlerinin kurulma-
sıyla, ülkemizin tek önceliği var. O da adale-
tin, geleceğin en ufak bir sıkıntısının
yaşanmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimi-
zin bu ülkede gelecekle ilgili planlar kurma-
sının elzem olduğunun farkında olan,
demokrasi kurallarının ve demokrasi gelene-
ğinin en güçlü şekilde geleceğe taşınmasını
sağlamak konusunda kararlı adımlar atan
altılı masaya, onun içinde bulunan değerli
siyasi partilere ve aynı demokrasi anlayışının
içerisinde olan diğer kurum ve kuruluşlara,
siyasi partilere büyük görev düşüyor” ifade-
lerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu önderlik ediyor

Bu mücadeleye CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun önderlik ettiğinin altını
çizen İmamoğlu, şunları söyledi: “Demok-
rasinin kurallarını çiğnemeyi, kötülüğü, iyili-
ğin karşısında ne varsa, akla hayale

gelmeyecek uygulamalarla bizleri şaşırtan ve
ülkemizdeki herkesi şaşırtan bugünün ikti-
darı rahat durmuyor; durmayacak. Bizler,
hizmetimize devam ediyoruz. İstanbul'da 10
metro hattı birden üretirken, İstanbul'da mil-
yonlarca metrekarelik yeşil alanı vatandaşla-
rımıza kazandırırken, belki de Türkiye'mizin
en zorlu ekonomik krizin içinden geçerken,
aynı anda pandemiyle mücadele ederken,
1,5 milyon haneye zor günlerinde katkı su-
narken, onların yanında olurken, 180 bin ço-
cuğumuza süt dağıtırken, 75 bin gencimize
öğrenci bursu verirken, tarihinde ilk kez bu
sene 2 bin 800 yüz yatak kapasitesine çıka-
cak olan yurtları yaparken, size şunu söyle-
yeyim: Tek şey yapıyoruz. Yüzümüzü
milletimize dönüyoruz. Onların söyledikle-

riyle ilgilenmiyoruz. Yaptıklarıyla ilgilen-
miyoruz. Kötü günlerin

geçeceğini biliyoruz. Güzel
günlerin çok yakın oldu-

ğunun farkında, tam
konsantrasyonla işi-

mize odaklanıyo-
ruz. 7/24
çalışıyoruz, çalış-
maya devam
edeceğiz.”

Akşener
gereken
cevabı veriyor

‘150 günde 150
Proje’ açılışlarını

hatırlatan İmamoğlu,
“Ondan daha fazlası se-

neye açılacak. Sene
sonuna doğru, 3
raylı sistem proje-
mizi vatandaşları-
mızla
buluşturacağız.
Yerin altında 10
metroyu yapan 12
bin çalışan, İstanbul
için metro rayları
döşüyor. İşte bu zor
günlerde, bunları
başarıyoruz” dedi.
İYİ Parti Genel

Başkanı Meral Akşener’e yönelik provokas-
yonlara tepki gösteren İmamoğlu, “Tabii ki
Sayın Genel Başkan, gereken cevabı her
yerde veriyor. Daha ötesi; akla hayale gel-
meyen kurgu bir takım tasarruflarla rencide
etmeye çalışıyorlar. Allah aşkına, daha dün,
üzerinden çok zaman geçmedi. Bize yapma-
dıklarını bırakmadılar. Söylemediklerini bı-
rakmadılar. Her şeyi yaptılar. Her şeyi
söylediler. Yahu hiç akıllanmadınız mı?
Allah aşkına, bir seçimde 13 bin fark yedi-
niz, size yetmedi, bu hataları yaptınız, millet
size 800 bin oy fark attı. Tabiri caizse, millet
size öyle bir ders verdi ki, toparlanamadınız”
diye konuştu. 

Kayıp günler bir avuç insana 

AK Parti İstanbul İl örgütünün İBB’nin
kendi dönemlerinin 3 yılına atıf yapan “1000
Kayıp Gün” kampanyasını hatırlatan İma-
moğlu, şunları söyledi:  “Yani 3 yıllık süreci,
1000 kayıp gün olarak tasavvur etmişler.
Ben de şöyle dedim: ‘Evet, bu süre 1000
kayıp gün ama onlara; bir avuç insana.’
Çünkü onlara akan musluklar, kapandı. On-
ların, o bir avuç insanın faydalandığı iş, güç
vesaire işleri bitti. Milletin malı olduğunu
gösteren, çalma çırpma işlerini kapısından
içeri sokmayan, ahlaklı, adil, herkese eşit fır-
satları sunan bir Belediye Başkanı var, bir
yönetim var. Onun için vallahi de billahi de
bin kayıp gün; ama size size, o bir avuç in-
sana, vatandaşımıza değil, 16 milyon İstan-
bulluya değil. Bizim insanımız mutlu. Onun
içinde sadece CHP’liler, İYİ Partililer yok.
Mutlu olanların içinde, milyonlarca İstan-
bullu içinde her siyasi partiden, her etnik
kimlikten, her inançtan insanlarımız var. Val-
lahi akıl tutulması yaşıyorlar.”

2023'e birlikte hazırlanıyoruz

İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde
çıkan yangın sonrası Cumhurbaşkanlığı söz-
cüsü İbrahim Kalın’ın, yangına Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla
müdahale edildiği yönündeki sözlerini pay-
laşan İmamoğlu, “İstanbul'daki Rum vatan-
daşlarımıza geçmiş olsun. Ama
İstanbullulara da geçmiş olsun. Çünkü,
orada herkes şifa buldu. Ne yaptı itfaiyemiz?

Gitti, orayı söndürdü. Şimdi ne yapacağız?
Her şeyimizde o sağlık ocağının, o sağlık
yurdunun, şifa yurdunun yanında olacağız”
şeklinde konuştu. “2023’e hep birlikte hazır-
lanıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bunun nasıl ki
güçlü bir ayağı Ardahan'sa, nasıl güçlü bir
ayağı Kastamonu'ysa, Sivas'sa, Diyarba-
kır'sa, Urfa'ysa, Hakkari’yse, Balıkesir'se, Te-
kirdağ'sa, Bursa'ysa, İzmir'se, Antalya'ysa;
en güçlü ayağı İstanbul olacak ve 2023’te
hep birlikte süreci değiştireceğiz” dedi. 

Bu yolculukta hepimiz neferiz

“Bu yolculukta hepimiz neferiz arkadaşlar”
diyen İmamoğlu, “Ben iddiayla söylüyorum:
Altılı masaya, o masanın liderliğini yapan
Genel Başkanımıza buradan söylüyorum:
‘En çalışkan, 7/24 bu sürecin, bu değişimin
gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin
neferi, en başarılısı ben olacağım’ diyorum.
Çok koşacağım, Genel Başkanımıza da o
sürece de layık olacağım. Belki Seyit Torun
çıkacak, diyecek; ‘Hayır, ben olacağım.’ Ola-
bilir. Zaten öyle olacak. Başarı için yarışaca-
ğız. Birlikte olacağız, birlikte kazanacağız.
Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Cumhu-
riyet Halk Partililer için kazanmayacağız.
Milletimiz için kazanacağız. Az kaldı; hep
birlikte başarıp, çok güzel günlere kavuş-
maya. Her biriniz nefer olun. Lütfen her bi-
riniz bu sürecin değişimine katkı sunun. Bu
süreç, sadece ve sadece siyasi aktörlere, si-
yasi kimliklere bırakılacak bir süreç değildir.
Bu güzel annelerimize, o güzel genç kızları-
mıza, genç delikanlı yakışıklı kardeşlerime,
hanımefendilere, beyefendilere, Ardahanlı-
lara, İstanbullulara; hep birlikte nefer ol-
maya var mısınız? (‘Varız’ sesleri.) İşte bu.
Beraber başaracağız. 

Muslukları
kapandı!
Muslukları
kapandı!
Muslukları
kapandı!
Muslukları
kapandı!
Muslukları
kapandı!
Muslukları
kapandı! 2 farklı 

İstanbul

AvcılAr'dA bir tarafında
Küçükçekmece Gölü, diğer
tarafında Ispartakule'deki

yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek
tarlaları renkli görüntüler oluşturdu.
Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin
boyu yetişkin boyuna ulaştı. Bölgedeki
kargaların gün boyu ayçiçeklerin üze-
rinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden
yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri ge-
çiyor. Tarlaların hemen yanında besicilik
yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde
hasat başlayacağını söyledi. Tarlalarda
şu anda inşaat yapılamadığını, tanıma-
dığı bazı arazi sahiplerinin bir yıl buğ-
day, ikinci yıl ay çiçeği ekip biçtiğini
anlatan Baş, "Burayı gören çok şaşırı-
yor. Yeni evli çiftler gelinlik ve damatlık-
ları ile gelip hatıra fotoğrafları
çektiriyor. Bir tanıdığımız tel örgülerle
çevrili ayçiçeği tarlalarının yanına ko-
vanlar bıraktı. Arılar çok sevdikleri ve
sürekli kondukları ayçiçeklerinden eksik
olmuyor" ifadelerini kullandı.

Belediyeleri
ziyaret etti 
İmamoğlu, açılış öncesinde sırasıyla;

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak
Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve Arda-
han Belediye Başkanı Faruk Demir’i makam-

larında ziyaret etti. Torun ve İmamoğlu,
Ardahan Belediyesi’nin ardından, Kongre

Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafa
da yoğun ilgi altında ziyaretler

gerçekleştirdi. 

Bir vampir
kelebek eksikti
Karadeniz Bölgesi'nde sık görülen vampir kelebekler, İstanbul'da da görülmeye
başladı. Özellikle akşam saatlerinde Beykoz'daki evleri istila eden kelebekler,
panik yarattı. Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, “İnsanların
kendileri açısından korkmasına gerek yok ama bitki zararlısı bir tür” dedi

Türkiye'yeGürcistan'dan giriş
yapan ve özellikle son yıllarda Ka-
radeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan

vampir kelebekler, İstanbul'da artmaya baş-
ladı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak is-
tilacı bir böcek türü olan
kelebekler, Beykoz'un Çukurca
Mahallesi'ni de sardı. Gündüz
saatlerinde her ağacın üstünde
rastlanan kelebekler, akşamları
da mahalleliyi balkonlarında
rahat bırakmıyor. Durumdan
rahatsız olduklarını söyleyen
mahalle sakinleri bir önlem
alınmadığını ve kendi imkanla-
rıyla ilaçlama yaptıklarını be-
lirtti. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından da,
"Hayvanların mevsimsel artışı
ve gelen şikayetler üzerine İstanbul'un yeşil
alanlarında vampir kelebeklerin fazla olduğu,
Beykoz, Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçelerde ilaç-
lama çalışmalarımız devam etmektedir" açık-
laması yapıldı.   İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Dikmen ise, vampir kelebeklerin insana
zararı olmadığını  söyledi. 

Çok sayıda yerde görüldü 

Vampir kelebekler hakkında açıklamalarda
bulunan Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Dikmen, kelebeklerin Türkiye'ye özgü
bir canlı olmadığına dikkat çekerek, "Karade-
niz Bölgesi'nden İstanbul'a doğru yavaş
yavaş yayıldığını biliyoruz. 10 yıl önce kadar
ilk görülmeye başlandı vampir kelebekler.
Türkiye'ye özgü bir canlı değil. Yurt dışından
gelen ve bölgeyi yıllar içerisinde işgal eden is-
tilacı dediğimiz türlerden. İstanbul'un çok her
tarafına yayılmıyor ama Karadeniz iklimini
andıran bölgelerde özellikle Şile, Beykoz, Sa-
rıyer taraflarında daha fazla görüldüğünü bi-

liyoruz. Yurt dışından bu tür böceklerin
transferi genelde yabancı ülkelerden aldığı-
mız ürünlerin üzerinde yumurtaların taşın-
masıyla gelebiliyor. Bu vampir kelebeğin de
muhtemelen Gürcistan'dan yavaş yavaş Ka-

radeniz'e doğru taşınan mallar ile
geldiği tahmin ediliyor" dedi.

Bitkilere zararı çok 

Dikmen, "Bu vampir kelebekleri-
nin en önemli özelliği yaz döne-
minde özellikle haziran,
temmuzdan sonra olgunlaşıyorlar

ve bu kelebek gibi, kelebeği an-
dıran vücutlarıyla etrafta çok
dolaşma ya da gezmeye başlı-
yorlar ama aslında insana za-
rarı yok. İnsanların kendileri
açısından korkmasına gerek
yok ama bitki zararlısı bunlar.
O yüzden bahçelerindeki bit-
kilerin ya da ektikleri ürünlerin
bu böcekler tarafından zayıfla-

tılması ya da hasara uğratılması söz konusu
olabilir. Ne kaşındırıyor, ne alerji yapıyor, ne
çocuklara başka bir hastalık bulaştırıyor. O
yüzden insanların bu konuda içleri rahat ola-
bilir. Fakat bunları önleyebilecek önlemleri de
uygun şekilde ilaçlama yaparak ya da uygun
şekilde önlemler alarak kendi bahçelerinde ve
evlerde yapabilirler" dedi.

Bakanlığın önerdiği ilaçlama 

Vampir kelebeklerin yayılmasını engellemek
için önlemler alınması gerektiğini dile geti-
ren Dikmen, "Önemli nokta İstanbul'da
onların daha fazla yayılmasını engelleyebi-
lecek önlemlerin alınması. Bölgelerde alı-
nacak küçük önlemlerle çözülebilir ama
özellikle Karadeniz'de çay, fındık gibi çeşitli
tarım ürünlerine de bunun zarar verdiği
yönünde bilgiler var. " dedi. DHA
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ELYSEE Sarayı’n-
dan yapılan açıkla-
mada, Macron’un, 

bu hafta Aliyev ve Paşin-
yan ile telefonda ikili gö-
rüşmeler yaptığı aktarıldı. 
Açıklamada, Macron’un, 

son günlerde özellikle 
Laçin koridorunda mey-
dana gelen “ciddi olaylar-
dan” endişe duyduğunu 
dile getirdiği kaydedildi. 
Macron’un gerilimi önle-
mek ve taraflar arasında 

müzakerelerin devamının 
sağlanması için her şe-
yin yapılması çağrısında 
bulunduğuna yer verilen 
açıklamada, “(Macron), 
9 Kasım 2020’da ateşkes 
müzakereleri kapsamında 
alınan taahhütlere saygı 
duyulmasının öneminin 
altını çizdi.” ifadelerine yer 
verildi.
Açıklamada, Macron’un 
Güney Kafkasya’daki du-
rumun gidişatını yakından 
takip ettiği belirtildi.

Ermenistan konusu 
Azerbaycan Cumhurbaş-
kanlığından görüşmeye 

ilişkin yapılan açıklamada 
Aliyev, Ermenistan tara-
fından bir askeri provokas-
yon daha yapıldığını, Rus 
unsurların geçici olarak 
konuşlandığı Azerbaycan 
topraklarında yapılan pro-
vokasyon sonucu bir Azer-
baycan askerinin yaşamını 
yitirdiğini bildirmişti. Azer-
baycan ordusunun provo-
kasyonu engellediğini ifade 
eden Aliyev, gerilimin tüm 
sorumluluğunun Ermenis-
tan’a ait olduğunu kaydet-
mişti. Rusya, Azerbaycan 
ve Ermenistan liderleri, 10 
Kasım 2020’da tarihi üçlü 
bildiriye imza atmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Abdullahiyan ile Çin 

Dışişleri Bakanı Wang Yi, 
iki ülke arasındaki ilişkiler, 
bölgesel ve küresel meselelerin 
ele alındığı telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı Nancy Pelo-
si’nin, Tayvan’ı ziyareti başta 
olmak üzere Washington’un 
Pekin’e yönelik tutumunu 
kınadığını belirten Abdulla-
hiyan, “İran’ın hem tarihsel 
kayıtlara göre hem de bölgesel 
istikrarın korunması için hukuki 
bir yükümlülük olarak tek Çin 
ilkesine bağlı olduğunu” belirt-
ti. Görüşmede, Avusturya’nın 
başkenti Viyana’da yapılan nük-
leer müzakerelere de değinen 
Abdullahiyan, nükleer görüş-
melerde sundukları önerilere 
ABD yönetiminden gerçekçi bir 
yanıt verilmesini beklediklerini 
kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı 
Yi ise İran’ın, Çin’in toprak bü-

tünlüğü konusundaki tutumunu 
takdir ettiklerini ve uluslararası 
toplumunun büyük bir çoğun-
luğunun da ABD’nin ülkelerin 
iç işlerine müdahalesine ve tek 
taraflı adımlarına karşı olduğu-
nu ifade etti. Viyana’daki müza-
kerelerin devamını ve İran’ın 
müzakerelerdeki yaklaşımını 
desteklediklerini belirten Yi, iki 
ülke yetkilileri arasında sürekli 
ve yakın istişarenin de önemini 
vurguladı.

İran ile nükleer müzakereler
İran ile 2015’te imzalanan 
nükleer anlaşmanın yeniden 
tam anlamıyla uygulanmasını 
sağlama ve ABD’nin anlaşmaya 
dönüşünün ele alındığı nükleer 
görüşmeler, Nisan 2021’den bu 
yana aralıklarla Viyana’da ya-
pılıyor. Viyana’da Rusya, Çin, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve 
İran’dan üst düzey temsilcilerin 
katılımıyla yapılan müzakere-
lere eski ABD Başkanı Donald 

Trump döneminde 2018’de 
anlaşmadan tek taraflı çekilen 
Washington, AB aracılığıyla 
dolaylı katılım sağlıyor.
Washington, Tahran’ın anlaş-
madaki taahhütlerine geri dön-
mesini isterken, İran nükleer 
anlaşmadan ayrılan taraf olarak 
öncelikle ABD’nin anlaşma-
ya dönerek tüm yaptırımları 
kaldırmasını ve anlaşmadan 
tekrar ayrılmayacağına dair 
güvence vermesini talep ediyor. 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi 
Borrell’in 25 Haziran’daki 
Tahran ziyaretinde, ABD ile 

İran arasında AB aracılığıyla 
yapılan dolaylı görüşmelerin 
Doha’da sürdürülmesine karar 
verilmişti. 29 Haziran’da yapı-
lan görüşmelerde de ilerleme 
sağlanamadığı açıklanmıştı. 
Borrell, 20 Temmuz’da İran ile 
ABD arasındaki anlaşmazlığı 
çözmek için taraflara yeni bir 
taslak metin sunduğunu duyur-
muştu. Tahran ve Washington 
yönetimleri de AB’nin sunduğu 
yeni çözüm önerilerini olumlu 
karşıladıklarını açıklamıştı. 
Taraflar, müzakerelere yeniden 
başlamak için 4 Ağustos’ta yeni-
den Viyana’da toplanmıştı.

 
 

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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iiRAN YANIT RAN YANIT 
BEKLBEKLiiYOR YOR 

UKRAYNA Devlet Baş-
kanı Volodimir Zelenski, 
gece saatlerinde yaptığı 

günlük ulusa sesleniş konuşma-
sında ihracat için tahıl taşıyan 3 
geminin Odesa ve Chornomor-
sk limanlarından ayrıldığını ve 
gemilerde, Türkiye, İngiltere 
ve İrlanda’daki tüketicilere 
ulaşması beklenen 60 bin 
ton mısırın bulunduğunu 
ifade etti.  24 Şubat’tan 
bu yana ilk yeni geminin 
de yükleme için Chorno-
morsk limanına gittiğini 
belirten Zelenski, “Şimdi 
asıl mesele ihracat-
taki sürekli artış. 
Tahılımız küresel 
pazarda ne kadar 
fazla olursa, başta 
Afrika ve Asya 
olmak üzere 
ülkelerdeki 

siyasi kaosun hasadı da o kadar 
az olacaktır. Bu yıl Avrupa’da 
ithal gıda talebinin beklenen-
den çok daha yüksek olduğunu 
unutmamalıyız. Avrupa hasadı, 
ısı nedeniyle daha düşük. Ancak 
Ukrayna’nın tahıl ve yağlı tohum 
hasadı büyük olasılıkla tahmin-

leri karşılayacak, 65 milyon 
tondan fazla bekleniyor. 

Bu nedenle, ortaklar, 
tahıl girişimi kapsamın-
daki güvenlik kısmındaki 
yükümlülüklerini yerine 

getirirlerse ve ihracatı-
mızla ilgili yeni 

Rus provokas-
yonlarına izin 
vermezlerse, 
dünyayı tehdit 
eden gıda 
krizi aşılabi-
lir” ifadelerini 
kullandı.

KRIZ ÇÖZÜLÜR
Ruslara izin verilmezse

MACRON’DAN TELEFON GELDI

GAZZE ICIN CABA 
SARFEDIYORUZ

ÇIN TATBIKAT 
HAZIRLIĞINDA

MISIR Cumhur-
başkanı Abdulfettah 
es-Sisi, ülkesinin 

abluka altındaki Gazze Şe-
ridi’nde sükunetin sağlan-
ması için büyük çaba sarf 
ettiğini söyledi. Sisi, baş-
kent Kahire’nin doğusunda 
harp okulu öğrencilerine 
hitaben yaptığı konuşma-
da Gazze’deki durum ve 
tahıl koridoru anlaşmasına 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Mısır Cumhur-
başkanlığının Youtube 
hesabından yayınlanan 
konuşmasında Sisi, “Gazze 
Şeridi’nde tansiyon yükseldi 
ve bizim rolümüz olumlu. 
Filistinli ve İsraillilerle 
temaslarımızda kriz, şiddet 
ve savaşın olmaması yönün-
deki arzumuzu ilettik.” ifa-
delerini kullandı. Gazze’de 
işlerin kontrolden çıkma-
ması için tüm taraflarla 
temaslarda bulunduklarını 
söyleyen Sisi, “Gazze Şe-
ridi’nde sükuneti, istikrarı 
ve barışı yeniden sağlamak 
için ortaklarımızla büyük 
çaba sarf ediyoruz.” diye 
konuştu.

Dünyanın tahıl 
koridoruna ihtiyacı var
Türkiye, Rusya, Ukrayna 
ve Birleşmiş Milletler (BM) 
arasında imzalanan tahıl 
koridoru anlaşmasına da 
değinen Sisi, söz konusu 
anlaşmayı “önemli” olarak 
niteledi. Dünyanın söz ko-
nusu tahıl sevkiyatına olan 
ihtiyacına vurgu yapan Sisi, 
“Çıkan tahıl miktarı çok 
büyük ve dünyanın buna 
ihtiyacı var. Bu, devam et-
mesini umduğumuz olumlu 
bir gelişmedir.” ifadeleri-
ni kullandı. Sisi, Tayvan 
kriziyle ile ilgili ülkesinin 
tutumuna ilişkin ise “Mısır 

tek bir Çin devletinden 
yanadır.” dedi.

Gazze Şeridi’ne 
yönelik saldırılar 
İsrail ordusu, İslami Cihad’a 
ait noktaları hedef alacağı 
gerekçesiyle dün abluka 
altındaki Gazze Şeridi’ne 
başlattığı saldırıya bugün de 
devam ettiğini duyurmuştu. 
Filistin Sağlık Bakanlığı, yap-
tığı yazılı açıklamada, İsrail 
ordusunun Gazze Şeridi’ne 
yönelik saldırılarında arala-
rında 5 yaşındaki bir çocuk 
ve iki kadının da bulunduğu 
15 Filistinlinin öldüğünü, 
125 sivilin yaralandığını 
belirtmişti.

Sisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında im-
zalanan tahıl koridoru anlaşmasını “önemli” olarak nitelendirdi

Çin, ülkenin kuzey kıyılarındaki Bohay Denizi ve Sarı 
Deniz’in güneyinde gerçek cephane ve mühimmatın 
kullanıldığı tatbikatlara başlayacağını bildirdi

DENIZ Güvenliği İda-
resinden yapılan açıkla-
mada, başkent Pekin’in 

yakınlarındaki Bohay Denizi’nde 
8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, 
Sarı Deniz’in güneyinde ise 7-15 
Ağustos’ta yürütülecek askeri 
tatbikatlar nedeniyle söz konusu 
bölgelerin gemi trafiğine kapatı-
lacağı belirtildi. Pekin’in yaklaşık 
300 kilometre güney doğusundaki 
Bohay Denizi, kuzeyinde Liao-
dong ve güneyinde Ciadong yarı-
madalarının sınırladığı, Sarı Deniz 
Körfezi’ndeki bir iç deniz konu-
munda bulunuyor. Sarı Deniz’in 
güneyinde de ayrı bir tatbikatın 

başlayacak olması tüm bölgedeki 
gemi trafiğini fiili olarak kısıtlaya-
cak. Çin ordusu, ABD Temsilciler 
Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 
geçen haftaki ziyaretinin ardından 
Tayvan çevresindeki altı bölgede 
gerçek cephane ve mühimmatın 
kullanıldığı tatbikatlara başlamış-
tı. Bugün öğle saatlerine kadar 
sürmesi öngörülen tatbikatlar, 
Çin’in egemenlik ihtilafı içinde 
olduğu Ada’nın çevresinde fiili bir 
abluka oluşturmuştu. Tatbikatlar 
nedeniyle bazı bölgeler, gemi ve 
uçak trafiğine kapatılırken, bo-
ğazda güvenlik endişesi nedeniyle 
seferlerin aksadığı bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 
Viyana’da yapılan nükleer görüşmelerde 
sundukları önerilere, ABD yönetiminden gerçekçi 
bir yanıt verilmesini beklediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş 
konuşmasında, 60 bin ton mısırın bulunduğu 3 tahıl gemisinin 
Odesa ve Chornomorsk limanlarından ayrıldığını belirterek, 
“İhracatımızla ilgili yeni Rus provokasyonlarına izin 
verilmezse, dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir” dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başba-

kanı Nikol Paşinyan ile telefonda ikili görüşmeler yaptı

COAHUILA eyaletine bağlı Sa-
binas kasabasındaki Las Conchas 
bölgesinde, 3 Ağustos’ta çökme 
sonucu sular altında kalan kömür 
madeni işçilerini kurtarmak için ça-
lışmalar yoğunlaştı. Sivil Savunma 
ekiplerine bağlı 383 kişinin katıldığı 
kurtarma çalışmalarında, işçilere 
henüz ulaşılamadı.
Meksika Devlet Başkanı Andres 
Manuel Lopez Obrador, günlük 
basın toplantısında, madencilerin 
kurtarılması için sonuna kadar 
mücadele edileceğini vurgulayarak, 
“Onları kurtarana kadar çalışmaya 
devam edeceğiz. Onlarla yeni-

den dayanışmamızı paylaşıyor ve 
ailelerden inançlarını kaybetmeme-
lerini istiyoruz.” ifadesini kullandı. 
Coahuila Valisi Miguel Riquelme 
de açıklamasında, meydana gelen 
selin ardından madenin sularla 
dolduğunu belirterek, “Ekipman 
ve teknoloji desteği gelmeye devam 
ediyor, şirketlerin dayanışması, 
gönüllü madenciler ve mühendis-
lerin yorulmak bilmeyen çabaları 
sonucunda ilerleme kaydedildi.” 
ifadesini kullandı. Aynı bölgede şu-
bat 2006’da, benzer kaza sonucu 65 
madenci yaşamını yitirmiş, sadece 2 
madenci hayatta kalmıştı.

Meksika madencileri arıyor
Meksika’nın kuzeyinde, bir kömür madeninde çökme sonucu 
mahsur kalan 10 madenciyi kurtarma çalışmaları devam etti

İTALYA ve İspan-
ya’da, hafta sonu 
çıkan orman yan-

gınlarının kontrol altına 
alınıp söndürülmesi için 
çalışılıyor. İtalyan basının-
da yer alan haberlerde, 
ülkenin kuzeydoğusunda 
Slovenya sınırına yakın 
Carso mevkisinde bugün 
öğleden sonra bir kez 
daha yangın çıktı. Sert 
rüzgarlar dolayısıyla 
yangının hızla büyüdüğü, 
alevlerin bölgeden geçen 
A4 otoyolunun çift yönlü 
ulaşıma kapatılmasına yol 
açtığı, Trieste - Venedik 
demir yolu hattında da 
ulaşımın durduğu belir-
tildi. Yangına müdahale 
eden itfaiye ekiplerinin, 
alevlerin özellikle benzin 
istasyonlarına sıçrama-
ması için çaba gösterdi-
ği ifade edildi. Yangını 
kontrol altına almak için 
2 helikopterin havadan 
müdahale ettiği, 1 uçağın 
da bölgeye sevk edildiği 
kaydedildi.

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

Merhum iş insanı Şevket Sabancı, ölümünün birinci yılında, Turgutreis 
Şevket Sabancı Parkı’nda Fazıl Say’ın piyano resitaliyle anıldı

RESITALE Sabancı ailesi 
ve yakın dostlarının yanı sıra 
Muğla Valisi Orhan Tavlı, 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı 
Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, Manş Denizi’ni 
yüzerek geçen en genç Türk yüzücü 
olan Aysu Türkoğlu ve davetliler 
katıldı. Şevket Sabancı’nın eşi Hayırlı 
Sabancı, Turgutreis’in hayatlarında 
büyük bir yeri olduğunu belirterek, 
“Buraya Şevket ile büyük bir aşkla 
bağlandık. Şevket Sabancı Parkı, 
Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Evi, 
Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, 

Hayırlı Sabancı Spor Salonu hep bu 
aşkın sonucunda ortaya çıktı. Bu özel 
resitalde Fazıl Bey’i Şevket adına da 
dinleyeceğim.” diye konuştu.
Fazıl Say resitalde Cumhuriyetin Ku-
rucusu Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk için bestelediği “Yürüyen 
Köşk”, Ayışığı Sonatı, Nocturne, 
Summertime gibi eserlerin yanı sıra 
Türk Marşı’nın kendi jazz yorumu, 
babası için bestelediği “Babam Ahmet 
Say” ve kızı için bestelediği “Kumru” 
eserlerine yer verdi. WEsas Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine 
Sabancı Kamışlı da Fazıl Say’a sahne-
de çiçek takdim ederek teşekkür etti.

BAŞTA sigortacılık 
olmak üzere , kurum-
sal iletişim, medya 

gibi sektörlerde uzun yıllar 
üst düzey yöneticilik yapmış, 
portföyünde 50 binden fazla 
firma ile çalışmış ve bir çok 
dönüşüm projesini yönetmiş 
olan İş Kadın İpek İpek‘in iş 
hayatındaki markalaşma dene-
yimlerini anlattığı kitabi “mar-
kalaşma’’ raflardaki yerini bu 
hafta alıyor. Türkiye’de son 50 
yılda yaşanan kurumsallaşma 
ve markalaşmaya ayna tutan 
“markalaşma’’ kitabı , yeni bir 
dönüşüm çağının başlangıcın-
da genç liderlere yol göstere-
cek. Kitap, markalaşma ihti-
yacını doğru kavrayan kurum 
ve liderlerin, doğru strateji ve 
uygulamalarla iş dünyasında 
nasıl bir fark yaratabileceğini 
ortaya koyması açısından da 
ders kitabı niteliğinde.

Sesli kitap haline 
gelecek
İş Kadını İpek İpek kitap 
lansmanı ve 35. Yaş günü 
kutlaması için Çırağan Sara-
yı’nda verdiği davete iş, medya 
ve cemiyet dünyasından çok 
sayıda isim katıldı. Bu bir anı 
kitabı değil, örnek ve deneyim-
lerle markalaşmaya yönelik 
bir kitap olduğunu söyleyen İŞ 
KADINI İPEK İPEK; ‘’ uzun 
süredir üzerinde çalıştığım bir 

projeydi ve nihayet artık bu 
ay raflardaki yerini alıyor. 
Türkiye ve dünya farklı 
bir dönemden geçiyor. 
Değişen ve dönüşen 
dünyaya şirketlerinde 
markalaşma yolunda 
hızla adapte olması ge-
rekiyor. Kitapta bunlara 
ilişkin örneklere sıkça yer 
verdim. Dolayısıyle işe 
yarar bir kitap olma-
sına özen gösterdim. 
Ve sesli kitap haline 
de getirip , müm-
kün olduğunca bir 
çok platformda yer 
almak istiyorum ‘’ 
şeklinde konuştu. 
Hem İngilizce 
hem Türkçe 
olarak basılacak 
kitap, nitelikli 
metin ve sade 
görsel içeriğiyle 
dikkat çeken ve 
yayınlandığında çok 
kısa sürede okurla-
rın ve uzmanların 
takdirini kazan-
ması bekleniyor. 
Kitabın tüm 
geliri ise sos-
yal yardım 
dernek-
lerine 
bağış-
lana-
cak.

İMZASINI taşıyan pro-
jelerle Türkiye’de ör-
nekle gösterilen Üskü-

dar Belediyesi, gençleri müzik 
ve dansın eşlik ettiği bir 
festivalde buluşturacak. Üs-
küdar’ı bilim, sanat ve kültür 
merkezi haline dönüştüren 
Üsküdar Belediyesi, Harem 
Meydanı’nda düzenleyeceği 
Üsküdar Gençlik Festivali’nde 
aynı zamanda Türkiye’nin en 
genç festivaline imza atacak. 
9 Ağustos tarihinde başlaya-
cak ve 3 gün sürecek festiva-
lin ilk gününde Kolpa ve Sefo 
sahne alacak. 10 Ağustos’ta 
İkilem ve Pinhani konseriyle 
devam edecek festivalin fina-
linde Derya Uluğ ve Ceza sah-
ne alacak. Her gün 2 konserin 
düzenleneceği festivalde tüm 
konserler 19.30 ile 21.00’de 
başlayacak.  Üsküdar Beledi-
ye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
katılımıyla, 9 Ağustos Salı 
günü, saat 19.30’da Harem 
Meydanı’nda başlayacak 
Üsküdar Gençlik Festivali’nde 
sizleri de aramızda görmek-
ten mutluluk duyarız.

Bu hafta 6 film vizyona 
girecek Oscar ve Altın Küre 
ödüllü Hollywood yıldızı 

Brad Pitt’in başrollerinde oynadığı 
“Suikast Treni”nin yönetmenliği-
ni David Leitch üstlendi. Pitt’in 
yanı sıra Joey King, Aaron Taylor 
Johnson ve Brian Tyree Henr-
y’nin de rol aldığı film, gerilim ve 
aksiyon türünü sevenleri sinema 
salonlarına çekmeyi hedefliyor. 
Tokyo’daki bir trende birbirini öl-
dürmeye çalışan bir grup suikastçı-
nın hikayesini anlatan yapım, işini 
barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan 
Uğur Böceği adlı suikastçının son 
görevinde, ölümcül düşmanlarla 
mücadelesini ve trenden inmek 
için yaşadıklarını işliyor.

Tal Lazar’ın yönettiği korku 
filmi “Doğmamış”ta, Manni L. Pe-
rez, Chris Bellant, Jesse R. Tend-

ler, Brian David Tracy, Clifton 
Samuels, Carys McGrory, Debo-
rah Stile, Dameka Hayes, Richey 
Nash ve Asher Edgecliffe Johnson 
rol aldı. Chris Beyrooty, Dean 
Law, Ariel Luque, Jiwon Moon, 
Daniel J. Phillips, Dean Puckett 
ile Nicolas Onetti’nin yönettiği 
“Kızıl Kitap” filminde, Valeria San 
Martin, Agustin Olcese, Marlene 
Pedersen Chauviere ile Bruno 
Giacobbe oynuyor. Umut Kumral 
Devecioğlu’nun yönettiği yerli 
korku filmi “Afarid”de ise Serbay 
Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan 
Arslan ile Bermal Karaer rıol aldı.

Animasyon filmler
“Doraemon: Nobita’nın Kü-
çük Yıldız Savaşları 2021” adlı 
animasyon filmini Susumu 
Yamaguchi yönetirken, seslen-

dirmesini Elif Koç, Nuray Avcı, 
Ümit Belen ile Çağıl Özdemir 
üstlendi. Filmin konusu kısaca 
şöyle: Yaz tatili devam ederken 
bir gün, Nobita’nın aldığı küçük 
bir roketten Papi adında mini-
cik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika 
gezegeninin başkanıdır ve isyan-
cılardan kaçıp dünyaya gelmiştir. 
Balina şeklindeki bir uzay savaş 
gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi 
yakalamak için saldırır. Dorae-
mon ve arkadaşları, Papi’nin evini 
korumak için Pirika gezegenine 
gider. “Çiykinley”in yönetmenli-
ğini Toby Genkel ile Jens Moller 
üstlendi. Film, kendilerine yeni 
bir yuva arayan Çiykinley aile-
sinin, tüm köyü kokutan devasa 
çöp yığınıyla baş etmeye çalışan 
Kokuşuk Köyü’ne ulaşınca yaşa-
dıklarını işliyor.

Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt’in rol aldığı “Suikast Treni”nin yanı sıra Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt’in rol aldığı “Suikast Treni”nin yanı sıra 
üç korku filmi ve iki animasyon film bu hafta izleyiciye sunulacaküç korku filmi ve iki animasyon film bu hafta izleyiciye sunulacak

ÜSKÜDAR 
konserlere 

hazırlanıyor

Oğuzhan Koç 
COŞTURDU

Filarmoni 
Orkestrası 
büyüledi

FAZIL SAY’DAN RESITALFAZIL SAY’DAN RESITAL

YENI YAŞINDA 
KITAP TANITTI
İş Kadını İpek İpek‘in kitap lansmanı ve 35’inci yaş günü kutlaması için Çırağan Sa-
rayı’nda verdiği davete iş, medya ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı

Limak Filarmoni Orkestrası dün 
akşam Antalyalı sanatseverlere 
müzikle dolu bir gece yaşattı

TÜRKIYE’NIN en iyi söz yazarı ve 
bestecileri arasında yer alan çıkardı-
ğı şarkılar dinlenme rekorları kıran 

Oğuzhan Koç önceki akşam Vadistanbul, 
SM Production ve Atlantis Yapım iş birli-
ğiyle ‘Turkcell Vadi’de gerçekleşen etkinlik 
serisinde herkesin kalbine dokunan şarkı-
larıyla hafızalarda yer edecek bir konsere 
daha imza attı. Bu yazın İstanbul ‘da ilk 
büyük konserini veren Oğuzhan Koç dün-
den bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra 
sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan 
oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren 
performansında kimi zaman hüzünlendirdi 
kimi zaman duygulandırarak unutulmaz 
bir konseri daha tamamladı. Oğuzhan Koç 
‘u biletleri günler öncesi tükenen Turkcell 
Vadi’de gerçekleşen konserinde nişanlısı 
Demet Özdemir’de yalnız bırakmadı.

SOKAK hayvanları yararına 
düzenlenen konser, Şef Turan 
Manafzade’nin yönetiminde 

Aspendos Antik Tiyatrosu’nun ben-
zersiz atmosferinde müzikseverlerle 
buluştu. Limak Vakfı’nın sanata des-
tek amacıyla 2017’de kurduğu, Dün-
yaca ünlü tenor Murat Karahan’ın 
genel sanat yönetmenliğini üstlendiği 
Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli 
müziği geniş kitleler ile buluşturma-
ya devam ediyor. Orkestra dün gece 
sokak hayvanları yararına Aspendos 
Antik Tiyatro’da düzenlediği konser 
ile müzikseverlerin gönlünü fethetti. 
Konserde orkestraya Britain’s Got 
Talent Birincisi Jonathan Antoine, 
Amerika / İspanya Got Talent Bi-
rincisi Cristina Ramos ve Paraguaylı 
arp sanatçısı Victor Espinola eşlik 
etti. Sanatçıların en güzel şarkılarını 
seslendirdiği, Aspendos’un büyülü 
atmosferinde düzenlenen konser, 
Antalyalı iş ve sanat hayatı başta 
olmak üzere cemiyet dünyasından da 
büyük ilgi gördü.   Konserden elde 
edilen tüm gelirler ise sokak hayvan-
ları yararına Çesal Doğa ve Hayvan 
Severler Derneği’ne bağışlandı.



Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Yu-
katel Kayserispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe gali-
biyeti getiren golü 90+6’ncı dakika Rachid Ghezzal kaydetti

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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CORNELIUS FIRTINASI!

HAMSIK YERINE GUEYE

FIRTINA’NIN en formda oyun-
cusu, tartışmasız Andreas Cor-

nelius... Süper Kupa’daki 
Sivasspor mücadelesin-
de attığı 2 golle yıldız-
laşan ve maçın adamı 
seçilen 29 yaşındaki 
forvet, lige de golle 
başladı. İstanbulspor’a 

karşı kafayla 
ağları havalan-
dıran Corneli-
us, karşılaşma 
sonrası Olim-
piyat Stadı’nda 
tribünlere üçlü 

çektirmişti. 
Geçtiği-
miz sezon 
attığı 15 

golle şampiyonlukta önemli pay sahibi 
olan Danimarkalı santrfor, bu kez 20 
gol barajını aşmak istiyor. Cornelius’un 
etkili performansı, teknik heyetin de 
yüzünü güldürüyor. Altyapısından yetiş-
tiği Kopenhag’a karşı Şampiyonlar Ligi 
Play-Off turunda Trabzonspor ’un en 
büyük kozu olan Cornelius, 16 Ağus-
tos’ta Parken Stadı’nda çıkacağı maçı 
sabırsızlıkla bekliyor.

Danimarka basını konuşuyor
Cornelius’un attığı goller, Danimar-
ka basınında da sıkça gündem oluyor. 
Ülkesinde çıkan haberlerde, Trab-
zonspor’un 1 numaralı hücum silahı 
olarak gösterilen Cornelius’un, Play-Off 
turunda Kopenhag’ı çok zorlayacağı ve 
yıldız isme mutlaka özel önlem alınması 
gerektiği vurgulanıyor.

LIGIN yeni ekibi İstanbulspor 
karşısında 2-0’lık net bir galibiyet 
elde Trabzonspor ’da Hamsik’in B 

planı hazır... Teknik Direktör Abdullah 
Avcı, yıldız futbolcunun yer almaması-
nı politik bir dille anlatırken, 
transfer olabileceği mesajını 
verdi. Avcı, “Hamsik ile başka 
bir oyun var, Hamsik’siz başka 
bir oyun var. Hamsik ile topa 
sahip olarak başka bir hikaye 
yazabiliyoruz. Bir B planı ce-
bimizde... Siopis ile ise savun-
ma gücümüz var. Sağ stoper 
eksiğimiz ile ilgili yatırımlık ve 
problemsiz bir isteğimiz var. 
Transfer çalışmalarına de-
vam ediyoruz. Umarım yakın 
zamanda gerçekleştirebiliriz” 

ifadesini kullandı.

Galatasaray istemiş alamamıştı
Bordo-mavililerin ilk düşüncesi, son ola-
rak Alman ekibi Hoffenheim’da oynayan 

ve bonservisi elinde olan Florian 
Grillitsch... 26 yaşındaki Avus-
turyalı futbolcu ön libero dışında 
stoper bölgesinde de görev yapabi-
liyor. Hamsik’in alternatifi olarak 
düşünülen bir diğer isim Fransa 
Şampiyonu PSG’nin kadroda dü-
şünmediği Idrissa Gueye. 32 yaşın-
da Senegalli oyuncu, sezon sonuna 
kadar kiralık olarak düşünülüyor. 
Takımın performansından mem-
nun kalan Avcı, ekibine iki gün 
izin verdi ve çalışmaların yarından 
itibaren başlamasını istedi. 

KARA KARTAL KARA KARTAL 
ZORLANDI!ZORLANDI!
10’uncu dakikada Berto-

lacci’nin pasıyla savunma 
arkasına sarkan Gavranovic, 

sağ çaprazdan ceza sahasına 
girdi. Bu oyuncunun müsait 
durumdayken yaptığı vuruşta top 
yandan auta gitti. 41’inci daki-
kada Ghezzal’ın uzun pasıyla 
savunma arkasına sarkan Salih 
Uçan, pasını Weghorst’a verdi. 
Hollandalı golcünün şutunda 
Kayserispor savunmasına çarpan 
top kornere gitti. 44’üncü dakika 
sol kanattan gelişen Beşiktaş 
atağında Masuaku ortaya çevirdi. 
Savunmadan seken top penal-
tı noktasının hemen önünde 
Weghorst’un önünde kaldı. Bu 
oyuncunun bekletmeden yaptığı 
vuruşta kaleci Bilal topun sahibi 
oldu. Mücadelenin ilk yarısı 
golsüz eşitlikle sona erdi.

Son anda gol geldi
56’ncı dakikada Emrah Başsan’ın 
sağ kanattan kullandığı kornerde 
altıpasın hemen dışında topu 
önünde bulan Kolovetsios’un 
vuruşunda savunmaya çarpan 
meşin yuvarlak tekrardan korne-
re gitti.

67’nci dakikada Kayserispor 10 
kişi kaldı. Ceza yayının hemen 
dışında topla buluşan Salih 
Uçan, Karimi’nin hareketiyle 
yerde kaldı. Hakem Ümit Öz-
türk, Karimi’yi ikinci sarı kartın 
ardından kırmızı kartla oyun dı-
şında bıraktı. 72’nci dakikada sol 
kanattan Salih’in kullandığı kor-
nerde top arka direğe açıldı. Sağ 
çaprazdan Ghezzal’ın sert şutun-
da kaleci Bilal gole izin vermedi. 
90+3’üncü dakikada Beşiktaş 10 
kişi kaldı. Cenk Tosun, rakibine 
yaptığı faulün ardından ikinci 
sarı kartı gördü ve kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. 90+6’ncı da-
kikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı 

gelişen Beşiktaş atağında Rosier 
pasını Weghorst’a verdi. Hollan-
dalı golcü ceza sahasının hemen 
dışındaki Ghezzal’a çıkardı. 
Ghezzal’ın yerden şutunda meşin 
yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Kar-
şılaşmada başka gol olmadı ve 
Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 
1-0 mağlup etti.

Yeni transferler sahadaydı
Siyah-beyazlı ekibin transfer 
döneminde kadrosuna kattığı 
Arthur Masuaku, Roman Saiss, 
Gedson Fernandes, Jackson 
Muleka ve Wout Weghorst, ilk 
kez resmi bir maçta Beşiktaş 
formasıyla görev yaptı. Siyah-be-
yazlı ekibin transfer döneminde 
kadrosuna kattığı isimler Kay-
serispor mücadelesine 11’de 
başladı. Daha önce Sampdoria 
ile oynanan hazırlık maçında 
Beşiktaş taraftarının önüne çıkan 
Roman Saiss, Gedson Fernan-
des, Jackson Muleka ve Wout 
Weghorst’un yanı sıra geçtiğimiz 
haftaiçi kadroya dahil edilen 
Arthur Masuaku ilk kez resmi 
bir maçta Beşiktaş formasını 
terletti. Yine transfer döneminde 
gelen Cenk Tosun ve Emrecan 
Uzunhan ise mücadeleye yedek 
kulübesinde başladı.

3 isim geri döndü
Beşiktaş’ta orta saha oyuncu-
ları Kartal Kayra Yılmaz ve 
Salih Uçan, yeni sezonla bir-
likte takıma döndü. Geçtiğimiz 
sezonunun ikinci yarısını Medi-
pol Başakşehir’de geçiren Salih 
Uçan ve sezon boyunca Ümra-
niyespor’da görev alan Kartal 
Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı 
takıma geri döndü. İki oyuncu 
Kayserispor mücadelesinde ilk 
11’de görev aldı. Ayrıca geçtiği-
miz sezon Çaykur Rizespor’da 
forma giyen Tyler Boyd ise 
yedek kulübesinde karşılaşmaya 
başladı.

Aynı anda ısındılar
Siyah-beyazlı ekibin Kayse-
rispor’u konuk ettiği karşılaşma 
öncesinde kadroda yer alan bü-
tün oyuncuların birlikte ısınma 
çalışmaları yapması dikkat çekti. 
Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonlarda 
ilk 11 oyuncuları ve karşılaşmaya 
yedek başlayan oyuncuların maç 
öncesi hazırlıkları farklı olurdu. 

İlk 11’de başlayan futbolcular, 
ısınma hareketlerini gerçekleş-
tirirken, yedek oyuncular daha 
çok 5’e 2 ve top kapma çalış-
maları yapardı. Teknik direktör 
Valerien Ismael’in Kayserispor 
maçı öncesinde bütün oyuncu-
larına aynı ısınma hareketlerini 
yaptırması dikkatlerden kaçma-
dı.

İlk gol Ghezzal’dan
Beşiktaş’ta yeni sezonun ilk 
golünü Rachid Ghezzal kaydet-
ti. Süper Lig’in ilk haftasında 
Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 
1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı 
ekibin karşılaşmadaki galibiyet 
golünü 90+6’ncı dakikada Ghez-
zak kaydetti. Cezayirli kanat 
oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 
2022-23 sezonundaki ilk golünü 
kaydetmiş oldu.

Her şey yüzde yüz değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Va-
lerien Ismael, “Her şey şu anda 
yüzde 100 değil. Önemli olan bu 
dönemde puanlar kazanmak ve öz 
güvene sahip olmak. Daha erken 
gol atmalıydık ama son 2 maçta 
iyi sinyaller verdiğimizi düşünü-
yorum. Biraz sabır göstermek 
gerekiyor” dedi. Beşiktaş, Spor 
Toto Süper Lig’in ilk haftasında 
Kayserispor’u sahasında 1-0 mağ-
lup etti. Maçın ardından Beşiktaş 
Teknik Direktörü Valerien Ismael 
basın toplantısında açıklamalarda 
bulundu. Ismael, geliştirmeleri 
gereken noktalar olduğunu be-
lirterek, “Maç sonundaki durum 
mantalitemizin ne kadar güçlü 
olduğunu gösteriyor. Taraftara bu 
atmosfer için teşekkür ediyorum, 
bu maçı hep beraber kazandık. 
İlk maç zor geçti. İlk maçlarda 
nerede olduğunuzu görürsünüz. 
Geliştireceğimiz yerler var. Hafta 
hafta daha iyi olacağız. Şimdi 
dinleneceğiz ve Alanyaspor maçı-
na hazırlanacağız” diye konuştu. 
Deneyimli çalıştırıcı, Welinton 
ve Josef’in sakatlıklarının oyun 
planlarında değişik yapmaları-
na neden olduğunu belirterek, 
“Transfer çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Transfer sezonu de-
vam ediyor. Daha vaktimiz devam 
ediyor. Geliştirmemiz gereken 
yerler var. Bazı kilit oyunculardan 
mahrum olunca işler karışıyor” 
şeklinde konuştu. DHA

SIYAH-beyazlı ekibin yüzde 
100 hazır olmadığının altını 
çizen tecrübeli teknik adam, 
“Geçen hafta Sampdoria maçın-
da fırsatlar bulduk. 34 kez rakip 
ceza sahasında topla buluştuk. 
Her şey şu anda yüzde 100 
değil. Önemli olan bu dönemde 
puanlar kazanmak ve öz güvene 
sahip olmak. Daha erken gol 

atmalıydık ama son 2 maçta iyi 
sinyaller verdiğimizi düşünü-
yorum. Biraz sabır göstermek 
gerekiyor. Farklı zamanlarda 
farklı oyuncular aramıza katıldı. 
Örneğin Saiss’in bizimle 3’üncü 
haftası. Bugün tecrübesiyle oy-
nadı. Maç maç hafta hafta daha 
da güçleneceğiz” ifadelerini 
kullandı.

FENERBAHÇE’NIN forvet listesindeki 
Maxi Gomez için kulübü Valencia ile pazar-
lıklar olumlu sürüyor. Kanarya ya 12 milyon 
Euro’luk bonservis bedelini indirerek ya da 
satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden 
Uruguaylı yıldızı transfer etmek istiyor. Ya-
kın zamanda sol bek ve kaleci transferlerini 
tamamlayan Fenerbahçe , artık yeni golcü-
sünü de kadrosuna katarak güçlü bir şekilde 
bu sezon kupalar kazanmayı hedefliyor. 
Sarı-Lacivertliler’in forvet konusunda son 
olarak gündemine, Valencia’da forma giyen 

Maxi Gomez gelmiş-
ti. Alınan bilgiye göre 
25 yaşındaki oyuncu 
için menaceri ve ku-
lübüyle görüşmelere 
başlandı. Valencia, 
yeni transferler yap-
mak adına ekonomik anlamda bazı satışlar 
yapmak istiyor. Bu doğrultuda Gomez’in, 
takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Kanarya, 
yıldız futbolcunun 2.5 milyon Euro’luk yıllık 
talebini karşılamaya hazır.

Sezona müthiş başlayan Andreas Cornelius, Sivas ve İstanbulspor maçlarında attığı 
3 golle yıldızlaştı. Danimarkalı yıldızın formda görüntüsü, özellikle Şampiyonlar 
Ligi’ndeki Play-Off karşılaşmaları öncesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor

Yıldız futbolcuya alternatif arayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile PSG’nin 
düşünmediği Idrissa Gueye’yi düşünüyor. Bordo-mavililerin iki futbolcuyla da ilgilendiği dile getirildi

Önemli olan kazanmak

Maxi Gomez formülü

YIĞIDO 1 PUANLA YETINDI
SPOR Toto Süper Ligin 
ilk haftasında Demir 
Grup Sivasspor sahasın-

da Gaziantep Futbol Kulübü 
ile 1-1 berabere kaldı. Her iki 
takım de sezona 1’er puan-
la başladı. 9’uncu dakikada 
Kerem’in pasında ceza alanı-
na girerken Yatabare’nin sağ 
çaprazdan şutunu kaleci Günay 
çeldi.  22’nci dakikada sağ çap-
razda Markoviç’in düşürülme-
siyle kazanılan serbest vuruşu 
Maxim kullandı. Doğrudan 
kaleye gönderdiği top, kaleci 
Muammer’in müdahalesine 
rağmen ağlarla buluştu: 0-1. 
36’ncı dakikada sağ kanattan 
Kerem içeriye ortaladı, uygun 
durumdaki Goutas istediği kafa 
vuruşunu yapamayınca top yan-

dan auta gitti. 53’üncü dakikada 
Robin Yalçın’ın uzun pasında 
solda buluşan Gradel ceza 
alanına ortaladı, Yatabare’nin 
kafa vuruşu yandan auta gitti. 

61’inci dakikada soldan Gra-
del’in ortaladığı topa geriden 
gelen Yatabare vurdu, kaleci 
Günay çıkardı. Dönen topa Ul-
vestad şutunu çekti, savunmada 

Hanousek eliyle 
müdühele edince 
hakem penaltı 
noktasını gösterdi. 
64’üncü dakikada 
penaltı atışını kul-
lanan Gradel, topu 
ağlarla buluşturdu: 
1-1. 85’inci dakika-
da soldan Maxim’in 
kullandığı serbest 
vuruşta, Djilobodji 
vurdu, az farkla top 
yandan dışarı gitti. 
Karşılaşma 1-1 
sonuçlandı. 



ALMANYA Bundesliga´da 2022/2023 sezonun ilk haf-
tasında Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim’ı 
konuk etti. Borussia-Park Stadı’nda 49 bin 659 futbolse-

verin önünde oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1 kazanarak sezo-
na galibiyetle başladı. Karşılaşmada geçtiğimiz temmuz ayında 
Eintracht Frankfurt’un U19 takımından TSG Hoffenheim’a 
transfer olan Muhammed Mehmet Damar, maçın 
80’inci dakikasında Christoph Baumgartner’in yerine 
oyuna dahil olarak, ilk kez Bundesliga’da forma 
giymiş oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak ise ilk 
11’de başladığı mücadelede 90 dakika forma giy-
di. Karşılaşmanın ardından Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Ozan 
Kabak, mücadeleyi, “Bugün bir talihsizlik 
yaşadık. Uzun süre bir kişi eksik oynadık ama 
iyi mücadele ettik. Öne de geçtik aslında 
ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. 
İnşallah gelecek maçta kazanırız“ şeklinde 
değerlendirdi.

Bundesliga bana uygun
Transfer konusunda tercihini Bundes-
liga’dan yana kullanma sebeplerini de 
açıklayan Ozan Kabak, “Bundesliga’ya 

geri döndüğüm için 
çok mutluyum. Bun-
desliga’yı oyun stilime 
yakıştırıyorum, keyif 
de alıyorum oynarken. 
Ayrıca Bundesliga’da 
genç oyunculara daha 
çok şans verildiği 
için, gelişime 
katkı verdiği 
için evet, ter-
cihlerim Bundes-
liga´dan yana 
oluyor“ cevabını 
verdi. 

BEŞIKTAŞ ’ta Isco ismi daha çok 
fırsat transferi olarak düşünülürken, 
orta sahaya mutlaka tempolu bir 

isim alınacak. Josef’in de sakatlığını 
göz önünde bulunduran yönetim ve 
teknik heyet, Leverkusen forması 
giyen Nadiem Amiri’de karar kıldı. 
Bundesliga ekibiyle temaslar he-
men başlarken, görüşmelerde ciddi 
mesafe katedildi. Beşiktaş, 25 
yaşındaki orta saha oyuncusunu 
kiralık olarak kadrosuna katmayı 
planlarken, sözleşmede satın 
alma opsiyonunun da bulunması 
bekleniyor. Kulüpler, son detay-
ları çözmek adına görüşmeleri 

hızlandırırken, oyuncu cepnesinde de şimdilik 
bir sıkıntı gözükmüyor. 5 kez Almanya Milli 
Takımı’nın formasını giyen Amiri’nin Beşiktaş’ın 
ilgisine sıcak baktığı belirtildi.

9 milyona almışlardı
2019 yılında Hoffenheim’dan Bayer Leverku-
sen’e 9 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer 
olan Amiri, 178 Bundesliga maçına çıkarken, 15 
gol attı ve 24 de asist yaptı. Kariyerinde ise 298 
karşılaşmada 32 golü ve 28 asisti bulunuyor. Ge-
çen sezon İtalyan ekibi Genoa’da kiralık olarak 
forma giyen genç yetenek, Serie A’da çıktığı 12 
maçta 2 asist üretti. Nadiem Amiri, merkez orta 
saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanat 
mevkilerinde görev alabiliyor.

Beşiktaş, Amiri’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen’le yap-
tığı görüşmelerde önemli mesafe katetti. 25 yaşındaki Alman futbolcu da Beşik-

taş’ın ilgisine sıcak bakarken, hafta içinde transferin çözülme ihtimali yüksek

TSG Hoffenheim formasıyla ilk Bundesliga maçına 
çıkan milli futbolcu Ozan Kabak, tekrardan Bundes-
liga’da forma giydiği için mutlu olduğunu belirtti

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
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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 
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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

*
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FENERBAHCEFENERBAHCE  
IYI BASLAMAK IYI BASLAMAK 

ISTIYORISTIYOR

TRANSFER çalış-
malarını sürdüren 
Beşiktaş ‘ta günde-

me gelen isimlerden biri de 
Lameck Banda olmuştu. 
Lecce’ye transfer olan 
Zambiyalı oyuncu için millî 
takım teknik direktörü 
Aljosa Asanovic açıklama-
larda bulundu. La Gazzetta 
dello Sport’a konuşan Asa-
novic, Beşiktaş’ın oyuncuya 

yaptığı teklifi de doğruladı. 
Lecce’de oynamanın oyun-
cusu için bir şans olduğunu 
belirten Asanovic, “Ander-
lercht ve Beşiktaş gibi üst 
düzey, prestijli takımlardan 
teklifler aldı. Fakat Lecce 
ile çok sayıda maç oyna-
yabilir, taktiksel olarak 
gelişip fark yaratabilir” ifa-
delerini kullandı.  Son iki 
sezonu Rus ekibi Arsenal 

Tula’dan kiralık 
olarak İsrail’de 
Maccabi Netanya 
ve Maccabi Petah 
Tikva formaları 
altında geçiren 
Banda, Beşik-
taş’ın da ilgisine 
rağmen geçtiğimiz 
günlerde İtalya 
Serie A ekiplerin-
den Lecce’ye imza 
atmıştı. 

Zambiya’nın teknik direktörü Aljosa Asanovic, 
Lecce’ye transfer olan Lameck Banda hakkında 
açıklamalarda bulunurken öncesinde Beşiktaş’ın 21 
yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi de doğruladı

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa 
Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çek-
ya temsilcisi Slovacko’yu Emre Mor 

ve Lincoln Henrique’nin attığı gollerle 
3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe teknik 
direktörü Jorge Jesus da, yeni ekibinin 
başında Süper Lig’deki ilk maçına çıka-
cak. Sarı-lacivertli takım, Jesus yöneti-
minde Avrupa kupalarında 3 maç yaptı. 
Fenerbahçe, Jesus’un teknik direktörlü-
ğünde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme 
turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı 

Ukrayna temsilcisi Dinamo 
Kiev’e evinde 2-1 mağlup ol-
muştu. Yoluna UEFA Avrupa 
Ligi’nde devam eden sarı-la-
civertli ekip, Slovacko’yu 

taraftarları önünde 3-0 yenerek avantajlı 
bir skor elde etmişti. Avrupa maçlarında 
görev almayan sarı-lacivertli ekibin yeni 
transferleri Luan Peres ve Ezgjan Alioski 
de, Jesus’un görev vermesi halinde Kadı-
köy’deki ilk maçta taraftarla buluşacak.

Fenerbahçe’de 5 eksik
Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık 
sebebiyle 5 futbolcusundan yararlana-
mayacak. Sarı-lacivertli ekibin dünkü 
idmanında bireysel çalışan İrfan Can 
Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı 
sıra, sakatlıkları süren yeni transfer Joao 

Pedro, Serdar Aziz ve Nazım Sanga-
re’nin yarınki maçın kadrosunda olması 
beklenmiyor. Süper Lig’in yeni İstanbul 
ekiplerinden Ümraniyespor da, ligdeki 
ilk heyecanını Fenerbahçe karşısında 
yaşayacak. Ümraniyespor, geçen sezon 
Spor Toto 1. Lig’de 70 puan toplarken, 
aynı puana sahip lider MKE Ankaragü-
cü’nün ardından 2. sırada yer alarak bu 
sezon için Süper Lig’de mücadele etme 
hakkı elde etmişti. Kırmızı-beyazlı takım, 
son olarak Hatayspor’da forma giyen 28 
yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sa-
ckey ve Bursaspor’dan transfer edilen 27 
yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 
yıllık sözleşme imzalarken, 21 yaşındaki 
Gürcü orta saha Gagnidze’yi ise satın 
alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosunu 
güçlendirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 
2022-2023 sezonu ilk maçında bu 
akşam ligin yeni takımlarından Üm-
raniyespor’u konuk edecek. Ülker 
Stadı’nda saat 21.45’de başlayacak 
karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal 
Uğurlu yönetecek

Mertens ve Torreira bombalarıyla taraf-
tarını coşturan Galatasaray, bir sürpriz 
daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Inter’in 
33 yaşındaki forveti Alexis Sanchez’le masaya oturdu

ASANOVIC GELEBILIR

NADiEM AMiRi HAMLESi

MEDIPOL Başakşehir, Spor Toto Süper 
Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk maçın-
da bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 
saat 19.15’te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali 
Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını 
Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol 
olacak. Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonu 65 
puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa 
Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde etmişti. Ka-
sımpaşa ise 53 puanla ligi 11. sırada bitirmişti. Tu-

runcu-lacivertli 
ekibin bu sezon 
kadrosuna kattı-
ğı Lucas Biglia, 
Münir Chouiar, 
Ahmed Touba, 
Patrik Szysz ve Francis Nzaba, teknik direktör 
Emre Belözoğlu’nun görev vermesi halinde Me-
dipol Başakşehir formasıyla ilk defa lig maçında 
görev yapacak. Medipol Başakşehir’de sakatlığı 
bulunan Nacer Chadli ve henüz tam hazır olma-
yan Mesut Özil’in forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir 3 puan arıyor

GALATASARAY ‘da 
flaş bir hücumcu 
hamlesi daha... 

Son olarak Torreira ve 
Mertens’i renklerine 
bağlayan Sarı- Kırmızılı-
lar, İtalya’dan sürpriz bir 
ismin daha peşinde. Erden 
Timur’un bizzat 
yürüttüğü operas-
yonla Galatasaray, 
Inter’in 33 yaşın-
daki forveti Alexis 
Sanchez’i renkle-
rine bağlamaya çalı-
şıyor. Hem iki kulüp 
hem de oyuncuyla 
yapılan görüşmeler-
de sürecin olumlu 
ilerlediği belirtili-

yor. Daha önce Barcelona, 
Arsenal ve Manchester 
United gibi devlerin for-
malarını da giyen Sanc-
hez, forvet, forvet arkası 
veya kanatlarda görev 
yapabiliyor. Inter’le 1 yıl 
daha mukavelesi olan 

Sanchez’in transfe-
rinin olumlu ya da 
olumsuz bir şekilde 
birkaç gün içinde 
neticeye kavuşacağı 
bildirildi. Kulüp ka-
riyerinde 623 maça 
çıkıp 180 gol 141 de 
asist üreten Alexis 
Sanchez, Aslan’ın 
radarına takılan son 
yıldız oldu.

ALEXiS SANCHEZ 
BOMBASI

OZAN KABAK 
ÇOK MUTLU



HABERTÜRK’TEN Eren Gürel’in haberine 
göre; Manken Tuğba Özay, önceki gün 

Nişantaşı’ndaki bir alışveriş merkezine 
girerken objektiflere takıldı. Gazeteci-
lerle ayak üstü sohbet eden Özay, son 

zamanlarda giderek artan ev kiralarına 
tepki gösterdi. Konuyla alakalı konuşan 

Tuğba Özay, “Ev sahiplerine isyanım var. 
Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ev sahipleri şu 

zor dönemde çok vicdansızlık yapıyorlar. 5 bin 
TL’ye verdiğin yere 15-20 bin TL istiyorsun. Neye 

göre, kime göre bu fiyatları belirliyorlar. İnsanlar 
merhametini, vicdanını kaybetmiş. Bu kadar da 
vicdansızlık olur mu? İnsanlara yazık. Çok üzülüyo-
rum bu duruma...” dedi. Parayla ilgili şarkı yazdığını 

açıklayan Özay, “Yeni şarkım çıkıyor, çok konuşula-
cak... Şarkının adı da ‘Satılık Yürekler’ olacak. Artık 

herkes paraya satıyor kendini.” ifadelerini kullandı. 
Özel hayatı hakkında sorulara, “Bu konu hakkında 
konuşmayı sevmem ama yakalarsanız da yapacak bir 
şey yok.” şeklinde konuştu.

Sanatın en güçlü olduğu kent 
Kadıköy’de, Kadıköy Beledi-
yesi’nin başlattığı kültür sanat 

hamlesi ikinci ayına girdi. Kalamış 
Atatürk Parkı’nda 1 Temmuz’da baş-
layan Kalamış Yaz Festivali, Ağustos 
ayı programında da sanatseverlere 
tiyatro, sinema, konserlerle dolu 
birbirinden renkli program sunuyor. 
Festivalin spor ayağında da turnuva-
lara, söyleşilere, spor etkinliklerine 
ev sahipliği yapan festival alanı her 
gün binlerce ziyaretçisini ağırlıyor.

30 Ağustos sürprizi
Kalamış Atatürk Parkı bir yandan 
duayen müzisyenlerin caz, klasik 
müzik ve popüler müzik sahnelerine 
ev sahipliği yapıyorken bir yandan da 
sinemaseverlere beyazperdenin baş-
yapıt filmlerinden oluşan ve Sinema-
tek/Sinema Evi’nin özenle hazırla-
dığı bir seçki sunuyor. Açık havada, 
denize nazır ayrıcalıklı atmosferiyle 

festival 30 Ağustos Zafer bayramına 
özel sürpriz bir sanatçının konseriyle 
kapanışını yapacak. Festivale alanın 
düzeninin sağlanabilmesi için Mo-
bilet üzerinden 10 TL bilet alınarak 
katılım sağlanıyor. Dileyenlerse 
bilet satış seçenekleri arasında olan 
“sokak hayvanlarına yardım” veya 
“yenidoğan destek” paketini seçerek 
dayanışmanın bir parçası olabilir.

Festivalde bu hafta
Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor
Şef Hakan Talu yönetiminde gerçek-
leşecek konser 8 Ağustos Pazartesi 
günü Türk Sanat Müziği meraklıla-
rına unutulmaz bir akşam yaşatacak. 
Konserde ses sanatçıları İrem Şamlı, 
Esra İpekçioğlu, Murat Avşar ve Sait 
Berker’e 6 saz sanatçısı eşlik edecek. 
Repertuvarlarının büyük bir kısmı 
Kadıköylü bestekârların eserlerinden 
seçilen konserde eserler çok sesli ve 
solo olarak icra edilecek.

Bir Tango Orkestrası
İsmini Tango ve İstanbul’un İspan-
yolcası Estambul birleşiminden alan 
TangEsta, GENESIS Tango Dance 
Company dansçıları eşliğinde 9 Ağus-
tos Salı günü sahne alıyor.  Müzisyen 
Ortaç Aydınoğlu tarafından 2012 
yılında kurulan grup bir tango orkest-
rası olma özelliğini taşıyor ve Arjan-
tin tangolarını ortantik üsluplarıyla 
icra ediyor. Grup ayrıca 2020 yılında 
Arjantin’deki tango müzik festivaline 

davet edilerek burada yer alan ilk 
Türk orkestrarası olmuştur.

Cabiria’nın Geceleri
İtalya, Fransa ortak yapımı melodra-
matik filmin yönetmen koltuğunda 
Federico Fellini oturuyor. Başrolleri-
ni Giulietta Masina, François Périer, 
Franca Marzi, Dorian Gray, Ame-
deo Nazzari’nin oynadığı film 1957 
yılında beyazperdeye aktarıldı. Çok 
sayıda uluslararası yarışmada adaylık 
ve ödül elde eden film, 1958 Aka-
demi Ödülleri’nde Yabancı Dilde 
En İyi Film ödülünü, 1957 Cannes 
Film Festivali’nde Giulietta Masi-
na’ya En İyi Kadın Oyuncu ödülünü 
kazandırmıştır. Cabiria’nın Gecele-
ri   10 Ağustos Çarşamba günü saat 
21.00’de gösterime giriyor.

Ella Fitzgerald’ın ezgileri 
Besteci, aranjör, piyanist Ceyda Pirali 
ve vokalist Seher Karahan’ın sahnesi 
11 Ağustos Perşembe günü Kala-
mış Yaz Festivali’nde. Ceyda Pirali 
müzik yolculuğuna İstanbul Üniver-
sitesi Devlet Konservatuarı, Piyano 
bölümünde başladı. Sanatçı ayrıca 
Berklee College of Music’de “Film 
Scoring” üzerine eğitim aldı. Ceyda 
Pirali’ye buğulu, büyüleyici sesi ve 
etkileyici sahne enerjisiyle vokalist 
Seher Karahan eşlik edecek. Sanat-
çılar Ella Fitzgerald’ın unutulmaz 
ezgileriyle izleyicilerini Küba sokak-
larına götürüyor.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalaamış Yaz Festivali, ikinci ayında da sanatçı ve 
sanatseverleri buluşturuyor. Kalamış Atatürk Parkı’nda, denize nazır, yıldızlar altında süren 
festival her gün binlerce ziyaretçisine görkemli sahnesiyle keyi� i yaz akşamları yaşatıyor

USTA oyuncu Tamer Levent’in 
oynadığı, Türkiye’nin ilk tek kişi-
lik filmi olan “TEK” in ilk teaser’ı 

geçtiğimiz gün yayımlandı. Yönet-
menliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, 
yapımcılığını RJ Yapım Ramazan 
Caboğlu’nun üstlendiği, gerçek hika-
yeden yola çıkılarak senaryolaştırılan 
“TEK” filminin ilk teaser’ı büyük 
merak uyandırdı. Eşinin intiharından 
sonra akademiden ayrılan ve insan-
lara yardım etmek için Acil Psiko-
lojik Destek Hattı çağrı merkezini 
kuran “Profesör Doktor Adem Tek” 
in, iç hesaplaşmasından bir kesit 
izlediğimiz teaser’ın yayımlanma-
sının ardından usta oyuncu Tamer 
Levent’e, övgü yağdı.

Son dönemde yüksek kira talep eden ev sahiplerine isyan eden Tuğba 
Özay, “Bu kadar vicdansızlık olmaz. 5 bin TL’ye verdiğin yere 15-20 

bin TL istiyorsun. Neye göre, kime göre bu fiyatları belirli-
yorlar. İnsanlar merhametini, vicdanını kaybetmiş” dedi

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Frida’ya hayat verdiler
DÜNYADA bir ilki gerçekleştiren 
Frida Medya Ajansı, birçok sanat-
çıyı aynı çatı altında buluşturarak 
oluşturduğu Free’da Sergisi ile 
Meksikalı Ressam Frida Kahlo’ya 
yeniden hayat verdi. “Günümüzde 
Frida Kahlo” sloganı ile düzenle-
nen sergi, Yapıkredi bomontia-
da’da sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Frida Medya Ajansı 
tarafından açık çağrı ile sanatçılara 
duyurulan proje, başvuruların ar-
dından yapılan değerlendirmenin 
sonunda 30 sanatçının katılımı ile 
hayata geçirildi. Yapıkredi bomon-

tiada B Blok Akademi alanında 
görücüye çıkan “Free’da Sergi-
si”nde 30 sanatçının toplam 33 
adet eseri sergileniyor. Dr. Feride 
Çelik küratörlüğünde gerçekleşti-
rilen sergiden elde edilecek gelirle 
İyilik İçin Sanat 
Derneği’nin 
Anadolu’nun 7 
ilinden seçilen 
sanatçıların yer 
aldığı “Sanat 
Elçileri” pro-
jesine destek 
verilecek.

USTAYA ÖVGÜ YAĞDI

8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

KİRA İSYANI!
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