
BİRAZ SABREDİN

Bugünleri geride
bırakmış olacağız

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Twitter hesabından

yaptığı paylaşımda, gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. "Yanan or-
manlarımızın hüznü yüreklerimizi
kavurmuşken, meydana gelen kaza-
lar milletimizi derinden sarsmıştır"
değerlendirmesinde bulunan Bah-
çeli, şu ifadeleri kullandı;"Sabır ve
sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğu-
muz bir dönemden geçiyoruz. Vaki
felaketleri mukavemet ve mücadele
dirayetimizle, birlik
ve beraberlik diren-
cimizle göğüsleye-
ceğiz. Birbirimize
dayanarak, birbiri-
mizden güç alarak
bugünleri Allah'ın
inayetiyle geride 
bırakacağız.”
I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

CHP’li başkanlar
düğünde buluştu

Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi'nin oğlu Ser-

kan Çebi, Deniz Aslan'la hayatını
birleştirdi. Çiçeği burnunda çiftin
nikah törenine Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, Bakırköy Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğlu,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Şişli Belediye Baş-
kanı Muammer Keskin, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Adalar Belediye Başkanı
Erdem Gül ve çok sayıda partili ka-
tıldı. Düğüne ilişkin konuşan baba
Kemal Çebi ise “Bugün en mutlu
günümüz. Böyle bir günde bizi yal-
nız bırakmayan herkese teşekkür
ederiz” diye konuştu.
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Eyüpsultan’a
yeni tesisler

Devlet Bahçeli

SİLİVRİ TURLADI

Sağlıklı yaşam
için bir destek

“Sağlıklı Yaşama Pedal Çevi-
riyoruz” sloganıyla Silivri'de

düzenlenen bisiklet turunun bu yıl
ikincisi gerçekleştirildi. Etkinliğe iliş-
kin sosyal medya hesabından açık-
lama yapan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Biz bisiklet turunu,
sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Bu
tarz etkinlikler hem sağlıklı yaşam
için bir destek. Hem de vatandaşları-
mızın sosyalleşmesi için bir destek.
O nedenle Silivri'de bu tarz faaliyet-
leri yaygınlaştırmaya çalışacak ve
devam ettireceğiz” diye konuştu.
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Galatasaray'da Mohamed
formsuz, Diagne belirsiz,

Falcao gidici... Terim, forvete mut-
laka bir transfer yapılmasını istedi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, Halil Der-
vişoğlu'nu 1 sezon daha kiralaya-
bilmek için tüm şartları zorlamaya
hazırlanıyor. I SAYFA 14
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10 BİN KERE
TEşEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün 
büyüyerek, güçlenerek yayınını 

sürdüren gazetemizi 10 bin tirajın 
üzerine çıkaran okurlarımıza teşekkür ediyo-
ruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bayilerde bula-

bileceğiniz gazeteniz Damga, tarafsız
yayıncılığı ile her kesimden okurun sesi ol-
maya devam ediyor. Bağımsız gazeteciliğin
sorgulandığı bu günlerde objektifliğini koru-
yarak algıdan uzak yayın çizgisini sürdüren
Damga, her zaman olduğu gibi, hakikatin
peşini sürmeye, sizin sorunlarınızı gündeme
getirmeye, sorunların çözümü için kamuoyu
baskısı oluşturmaya devam edecek. Dam-

ga'ya www.gazetedamga.com.tr adresinden
de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde

gazetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine gön-
derebilirsiniz. Adresinizi gönderin, size en

yakın bayiye gazeteniz gelsin.

DAMGA'NIN SATILDIĞI 
BAYİLERİN LİSTESİ SAYFA 8'DE
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DUALAR EŞLİĞİNDE

İmam Ali Camii
ibadete açıldı

Kentsel dönüşüm kapsa-
mında 2018 yılında yıkılan ve

Bağcılar Belediyesi’nin de desteğiyle
yenilenen İmam Ali Camii düzenle-
nen törenle ibadete açıldı. Eğitim ve
kültür faaliyetlerinin de yürütüleceği
camide aynı anda 1400 kişi ibadet
edebilecek. Camiye ilişkin konuşan
Belediye Başkanı Çağırıcı, “Kardeş-
liğin dayanışmanın güzel noktada
olduğu ilçemizde gönül dostlarına
hizmet etme fırsatı veren Rabbime
şükürler olsun” dedi. I SAYFA 8
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Antalya’nın Manavgat 
ilçesi ile Muğla’nın Mar-

maris ve Bodrum ilçeleri çevre-
sinde başlayan orman yangınları
için hayırsever vatandaşların böl-
geye yoğun bir şekilde yardımda
bulunmak istemesi üzerine Dilek

İmamoğlu ve İstanbul Vakfı harekete geçti. Konuya ilişkin
konuşan Dilek İmamoğlu, "Türkiye’nin dört bir tarafından
başlayan yangınlarla maalesef çok üzücü günler yaşıyoruz.
Çok büyük bir sınavdan geçiyor ülkemiz. Şimdi hepimize
düşen yara sarmaktır” diye konuştu.

ORMANLARIN İÇİNDE VİLLALAR
Yangın bölgesine ulaşmaya
çalışırken ormanlık arazi-

lerdeki lüks villaları görüntüleyen
Mert, benzer villalardan yanan
bölgelerde de yapılabileceğini
anımsattı. Özellikle yöre halkının
bu konuda endişeli olduğunu an-
latan Mert şu ifadeleri kullandı;
“Tamam ormanlarımız yanıyor.
Küresel ısınma mı, terör mü. Ama
peki bu görüntüyü kim yaptı?
Demek ki ormanları küresel

ısınma, terörden ziyade insanoğlu
olarak biz yakıp, yıkıyoruz. Üze-
rine villalar koyuyoruz. Yani o ev-
leri yapacak başka yer mi kalmadı
da, buralara yapıyorsunuz. Mi-
las'ta köylüler der ki; bu yangın
çıkan yerlerin bir kısmı Katarlılar
dahil yabancılara satılmış. Bunlar
tabii ki bir iddia ama bildiğimiz bir
şey var ki ormanların içine ev, bark
yapılmış, buralar peşkeş çekilmiş.
Yazık çok yazık.”
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BİRÇOK KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

Yangın sebebiyle Milas'ta
birçok köyün boşaltıldı-

ğını aktaran Mert, Manavgat ve
Marmaris'te dahil olmak üzere
yangının izlerinin birçok köyü
haritadan sildiğini aktardı.
Mert, “Buraya gelmemiz bugün
önemli. Yangın anında elimiz-
den bir şey gelemedi belki ama
ancak istedim ki bu atmosferi de
paylaşayım, görelim. Bu yangın-
ların zararlarını da kestirmek

mümkün değil. Bugün bir takım
yerlerdeki zararlar açıklanmış.
Sadece Manavgat'taki zararın 
1 milyar Türk Lirası olduğu he-
saplanmış. Bildiğim kadarıyla
170-180 yangın çıktı. Bunların
çoğu ilçe merkezi yerleşke idi,
11-12 tanesi şehir merkezin-
deydi. Maalesef üzülerek 
belirtebilirim ki birçok köy 
haritadan silindi" ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 9
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Doğalgaz borusu 
bomba gibi patladı

İstanbul'da hava sıcaklığı 33 de-
receye kadar çıkarken, sıcak ha-

vadan bunalanlar ve hafta sonu tatilini
değerlendirmek isteyenler Tarabya Sa-
hili'ne geldi. Sahile gelenler denize girip
yüzerken, sahilde yoğunluk olduğu gö-
rüldü. Vatandaşlar orman yasağına
dikkat çekerek denize geldiklerini be-

lirtti. Denizde yüzmeye gelenlerden
Ergin Usta, "Çok güzel geçiyor. Ailem
ormana gidiyor, ben genelde denize gi-
diyorum. Müsilaj tehlikesi var ama
akıntı olduğu için deniz kendini yenili-
yor" dedi. Ozan Çoban ise, "Biz zaten
burada oturuyoruz. Ormanlar yasak
olduğu için geldik" ifadelerini kullandı.

ç
VATANDAŞ DENİZE AKIN ETTİ

ORMAN YASAK
SAHIL SERBEST ç

İSTANBUL VAKFI
YARALARI SARDI

Fatih Terim’in
ilk tercihi

Halil
Dervişoğlu.

Türkiye'yi sarsan ve yer yer belli bölgelerde hala devam eden yangınları, Damga Gazetesi
yerinde izledi. Milas'a giden Mehmet Mert, ilçede şimdiye kadar yangın nedeniyle oluşan
zararı gözler önüne sererken, sadece Manavgat'ta 1 milyar Türk Lirası değerinde zarar
meydana geldiğini açıkladı. Milas'ta da durumun farklı olmadığını aktaran Mert, “Buradaki
halk, yanan yerlerin Katarlılara, yabancılara peşkeş çekildiğini iddia ediyor” dedi
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YANGIN YUREGIMIZI
DAGLAYIP GECTI!

Ormanlık
arazinin için-
deki villaları
görüntüleyen
Mert, şu anda
da yanan or-
manlarda da
benzeri yapı-
ların yüksel-
mesinden
halkın endişe
duyduğunu
ifade etti.

IMAMOGLU VE YAVAS
1 DONEM DAHA DEVAM

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, katıl-

dığı televizyon programında soru-
ları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı
adaylığı için Mansur Yavaş ve
Ekrem İmamoğlu isimlerinin ko-
nuşulması hakkındaki soruya Kı-
lıçdaroğlu, şu yanıtı verdi: “Bir
ittifakımız var. Adı Millet İttifakı.
Millet İttifakı ile oturup konuş-
madan, bir ismin dillendirilmesi

kadar yanlış bir şey yok. Cumhur
İttifakı'nda herkes bir kişinin sö-
züne biat ediyor. Orada aklı kul-
lanmak yok. Millet İttifakı'nda
demokrasi kültürü var. Demokra-
silerde oturur tartışırız. Fakat bü-
yükşehir belediye başkanları bir
dönem daha devam etmeli. Başa-
rılarının sürekli olmasını isteriz.
Elbette daha iyi ve daha güzel
yerlere gelebilirler” dedi.
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ESENYURT YİNE KORKUTTU

5 katlı binanın
çatısında yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı
katında çıkan yangın kısa sü-

rede söndürüldü. Yangın, 15.30 sıra-
larında Çınar Mahallesi 1410
Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı
katında çıktı. Bilinmeyen nedenle ça-
tıdan dumanların yükseldiğini gören
mahalleli durumu itfaiye ekiplerine
bildirdi. Apartmanda yaşayanlar
kendilerini hemen dışarı atarken,
olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle yangın kısa sürede
söndürüldü. Apartmanda yaşayan
Ramazan Tanırgan, “Büyük korku
yaşadık neyseki geçti” dedi.
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CHP lideri Kılıçda-
roğlu, Cumhurbaş-
kanlığı adaylığı için

Mansur Yavaş ve
Ekrem İmamoğlu
isimlerinin konu-

şulması hakkındaki
soruya "Büyükşehir
belediye başkanları

bir dönem daha
devam etmeli. Ba-
şarılarının sürekli

olmasını isteriz"
yanıtını verdi

Avcılar'da ayakkabı imalathanesinde
doğalgaz patlaması oldu. Patla-

mada 4 kişi yaralanırken, çevrede bulunan
bina ve iş yerleri zarar gördü. Patlamanın
etkisiyle yola savrulan yaralılardan biri cep
telefonu kameralarına yansıdı. I SAYFA 3

Başakşehir Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, Bahçe-

şehir 2.Kısım Mahallesi'nde
kurulan ve Hacı Bektaş Veli'nin is-
mini taşıyan kütüphanede incele-
melerde bulundu. I SAYFA 4
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Başakşehir'e yeni
kütüphane geliyor

Mahallede şenlik varMahallede şenlik varMahallede şenlik varMahallede şenlik varMahallede şenlik varMahallede şenlik varMahallede şenlik var
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ZARAR
ÇOK

BÜYÜK

Yangın sonrası
bölge halkının
maddi manevi
ciddi ihtiyaçları
oluştuğunu kay-
deden Mert, yet-
kililerin konuya
duyarlılık gös-
termesi gerekti-
ğini aktardı.



Salgın gelecek 
aylarda artar

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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zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
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beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
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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.
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kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
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neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
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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.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul koronavirüs vaka sayıla-
rındaki artışın, kademeli normalleşmeye geçildikten 
sonra insan hareketliliğinin artmasıyla başladığını 

söyledi. Önlem alınmazsa salgının sonbahara 
kadar artmaya devam edeceğini belirten Ertuğrul 

“Ağustos ayı boyunca sürekli olarak bir artış eğilimi 
olacaktır. Maske takın ve aşı olun” dedi

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul, vaka 
sayılarının artmasını önlemek için mutlaka 

tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. 
Ertuğrul, “Haziran ayı başından itibaren kademeli 
normalleşme sürecine girmiştik ve 1 Temmuz’dan 
itibaren sadece nargile içmek yasaklandı, Co-
vid-19 kısıtlamaları doğrultusunda. Şimdi geldiği-
miz noktada insan hareketi çok fazla arttı. Bir de 
Rusya’dan özellikle de delta varyantının yaygın ol-
duğu ülkelerden turist girişi olduğu ülkemize tüm 
bunları topladığımızda bağışıklığımız da henüz ye-
terli olmadığından dolayı olgu sayıları arttı. Bunu 
öngörüyorduk, öngördüğümüz şeyler yavaş yavaş 
oluyor zaten. Eğer herhangi bir kısıtlama veya 
bir önlem alınmazsa bu artışın devam edeceğini 
söyleyebiliriz. Ne zamana kadar? Önümüzdeki 
sonbahara kadar yani ağustos ayı boyunca sürekli 
olarak bir artış eğilimi olacaktır” dedi.
Toplumsal bağışıklık sağlanmalı

Toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli 
olduğunu ve bunun için de hızlıca aşı yapılması 
gerektiğini dile getiren Ertuğrul, şunları söy-
ledi:“Öncelikli olarak toplumsal bağışıklığın 
sağlanması gerekiyor ve bunun için çok daha hızlı 
bir biçimde aşı yapmamız gerekiyor. Bir ara çok 

iyi gidiyorduk günde 1- 
1,5 milyon doz gibi. Şu anda 
yaklaşık 40 milyon civarında 
ikinci doz aşı olmayan insa-
nımız var ve sağlık bakanı 
açıkladığına göre de 20 
milyon hiç aşısız vatandaşı-
mız var. Şu anda olan zaten 
aşısızların ve yeterli aşı 
olmamış, tek doz olanların 

pandemisini yaşıyoruz. Bir an önce onların aşı-
lanması gerekiyor. Onun dışında da bu toplumsal 
bağışıklık sağlanana kadar mutlaka bir kısıtlama 
önlem bir şeyler yapılmalı ve zaten bazı sektörler 
kendiliklerinden bunu yapmaya başladılar. İşte 
açıkladılar; bundan sonra Covid aşısı olmayanlar 
bazı yerleri giremeyecekler. Lokantalar, kahveler 
gibi bunu devletin yapmasına gerek kalmadan 
sektör temsilcileri yapmaya başladı.”
Aşınızı yaptırın

Vaka sayılarının artmasının okulları engelle-
memesi için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının 
aşılarının tamamlanmasının çok önemli olduğunu 
belirten Ertuğrul, “Şöyle bir sorunla karşı karşı-
yayız. Örneğin; çocuklar evet, hastalığa yakalan-
dıklarında hafif anlatıyorlar ama eve götürdükleri 
virüs ne yazık ki büyüklerin hastalanmasına ve 
bazen yaşamlarını yitirmesine yol açabiliyor. Bu 
nedenle de okulların açılması sıkıntıya girebilir 
ama bu sene ne olursa olsun tüm şartları zorlaya-
rak okulları yüz yüze eğitime açmalıyız artık. Bu-
nun için de vatandaşların artık duyarlı olup bir an 
önce şu aşılarını da yaptırmaları gerekiyor” dedi.
Maske vurgusu

Salgında en büyük unsurun maske olduğunu 
ve havaların ısınmasıyla insanların maskelerini 
çıkardığı belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “‘Ne yazık ki 
öyle gibi görünüyor. Aşı olduk veya tek doz olduk, 
zaten pandemi de bitti, her şey normal’ gibi bir 
rehavet içerisinde herkes. Halbuki temel unsuru 
hala maske. Özellikle kapalı alanlar içerisinde in-
sanların maske ile dolaşabilmesi belirli bir sosyal 
mesafe ayarlayabilmeleri gerekiyordu fakat görü-
yoruz ki artık bunlar ortadan kalkmış gibi insanlar 
normale dönmüşler gibi’’ diye konuştu. 
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MEDİPOL Mega Üniver-
site Hastanesi Dermato-
loji Bölümü’nden Doç. 

Dr. Filiz Topaloğlu Demir, günde 
150 telden fazla saç dökülmesinin 
altında yatan nedenleri açıkladı. 
Doç. Dr. Topaloğlu Demir, birçok 
faktörün saç dökülmesini artırabi-
leceğini belirterek “Günlük 50-150 
tel saç dökülmesi normal olarak 
kabul edilir. Bu sayı yaş ile mevsime 
göre değişiklik gösterse de bunun 
üzerindeki dökülmeler patolojik 
olarak kabul edilir. Kalıtsal faktörler, 
hormonal bozukluklar ve duyarlılık, 
tiroit hastalıkları ve kansızlık başta 
olmak üzere sistemik hastalıklar, 
ilaçlar, diyet, bazı vitamin ve mineral 
eksiklikleri, stres, gebelik gibi fizyo-
lojik nedenler saç dökülmesine yol 
açabilir. Özellikle B12 ve D vitamini, 
folik asit, biyotin, çinko, demir, se-
lenyum gibi vitamin ve minerallerin 
eksikliklerinde saç dökülmesi ortaya 
çıkabilir” diye konuştu.
Dökülmelerde ilaçlara dikkat

Sıkı diyetlerden sonra yaygın saç 
kaybının görülebildiğine de işaret 
eden Doç. Dr. Topaloğlu Demir, 
şöyle devam etti: “Yapılan çalışma-
larda özellikle yetersiz protein alımı-
nın saç dökülmesine neden olduğu 
gösterildi. Günlük minimum 0,8 g/kg 
protein ve en az 1200 kcal alınması 
önerilir. Diyetin bırakılmasından 
sonra genellikle geri dönüşümlüdür. 
Esansiyel yağ asidi eksikliklerinde, 

yetersiz alımdan 2 ile 4 ay sonra, 
saçlı deride ve kaşlarda kızarıklık 
ve pullanma başlar, sonrasında ise 
belirgin saç dökülmesi ortaya çıkar. 
Çok sayıda ilaç da saç siklusunu et-
kileyerek saç kaybına neden olabilir. 
Bunların başında kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçlar, doğum kontrol 
hapları, kan sulandırıcılar, kalp ve 
damar hastalıklarında kullanılan 
ilaçlar, A vitamini türevi ilaçlar, anti-
mikrobiyal ve antiviral ilaçlar ve bazı 
psikiyatrik ilaçlar gelmektedir.”
Kişiye-Dökülmeye göre tedavi 

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, 
saç dökülmesinin tipine ve altta 
yatan nedene yönelik hastaya özel 
tedavilerin planlandığına dikkati 
çekerek “Saç için gerekli vitamin ve 
mineralleri eksik olan hastalar bu 
tedaviler ile desteklenmelidir. Saç 
mezoterapisi, PRP (Platelet Rich 
Plasma)- trombosit yani pıhtı hücresi 
yönünden zenginleştirilmiş plazma 
uygulaması, mikro iğneleme olarak 
da bilinen dermaroller uygulamaları, 
lazer uygulamaları ve kök hücre te-
davisi saç hastalıklarında son yıllarda 
sıklıkla kullandığımız popüler tedavi 
yöntemleridir. PRP tedavisinde 
hastanın kendi kanından elde edilen 
plazma, küçük miktarlarda, yaygın 
olarak derinin içine enjekte edilirken 
saç mezoterapisinde saçın ihtiyacı 
olan vitaminler, mineraller, amino-
asitler ve enzimler, tek başlarına ya 
da genellikle karışım halinde derinin 
orta tabakasına ince uçlu, küçük 
iğneler ile yaygın olarak enjekte 
edilmektedir. Dermaroller uygu-

laması ise çok sayıda, kısa ve ince 
iğne içeren bir aletin deri yüzeyinde 
yuvarlanması ile deride, gözle görün-
meyen (mikroskopik) yaralanmalar 
oluşturarak etki gösteren bir tedavi 
yöntemidir” diye konuştu.
Erkek ve kadınlarda fark

Erkek tipi ve kadın tipi saç dökül-
melerine de değinen Doç. Dr. Topa-
loğlu Demir, şu bilgileri verdi:“Er-
kek tipi saç dökülmesi androgenetik 
alopesi olarak bilinir. Genetik 
yatkınlığı olan kişilerde, genelde 
20-30’lu yaşlarda başlayan, erkeklik 
hormonu duyarlılığı ile ilişkili olarak 
saçların dökülmesi veya incelmesiy-
le, saç çizgisinin geri çekilmesi veya 
tepe bölgesinin açılmasıyla seyreden 
bir saç hastalığıdır. Erkeklerde mey-
dana gelen saç dökülmelerinin en sık 
nedenidir. Tedavide topikal minok-
sidil ve oral finasterid yanı sıra PRP, 
dermaroller, lazer uygulamaları ve 
kök hücre tedavisi kullanılmaktadır. 
Kadın tipi saç dökülmesi ise kalıtsal 
yatkınlığı olan kadınlarda hormonal 
değişiklikler veya duyarlılık nede-
niyle ortaya çıkan, saçlı derinin ön 
kısmında ve tepe kısmında görülen 
saç kaybı veya saç incelmesine bağlı 
ortaya çıkan açılma ile seyreden 
bir saç hastalığıdır. Erkek tipi saç 
dökülmesinin kadınlarda görülen 
formudur. Kadınlarda görülen saç 
dökülmesinin en sık nedenlerinden 
biridir. Tedavisinde topikal (yerel) 
olarak uygulanan minoksidil ve hor-
mon düzenleyici tedavilere ek olarak 
PRP, dermaroller, lazer uygulamala-
rı ve kök hücre tedavisi kullanılır.”

AYNUR CİHAN

Bilhassa kadınların kabusu olan saç dökülmesinin 
ana sebeplerinden biri de uygulanan sıkı diyet-
ler. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Filiz Topaloğlu 
Demir günlük 50-150 tel saç dökülmesi normal kabul edildiğini söyleyerek “Sıkı diyetlerin saç dökülmesine 
olumsuz etkisini azaltmak için günlük minimum 0,8 g/kg protein ve en az 1200 kcal alınması önerilir.” dedi

Medicana Avcılar Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Mustafa Kemal Yenmez genetik, meta-
bolik ve sebebi bilinmeyen faktörlerden kaynaklanan sebeplerden dolayı böbrekte taş görü-

lebileceğine değindi ve böbrek hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu

Tüm dünyada Delta varyantı önlemleri artarken, aşı olmayanların hastaneye kaldırılma 
oranları da aynı ölçüde artıyor. Uzmanlar, Delta varyantının ardından çocuklarda görülen 
corona virüs oranında da artış olduğunu açıklarken, olabilecek etkileri konusunda uyardı

SIKISIKI
DDiiYETLER YETLER 
SACINSACIN
DUSMANIDUSMANI

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, 
saç kıran tipi dökülmeyi ise şu şekilde 
açıkladı: “Saç kıran olarak bilinen 
alopesi areata, kişinin kendi savun-
ma hücrelerinin kendi kıl köklerine 
saldırması ile ortaya çıkan, genellikle 
yuvarlak veya oval şekilli, düzgün 
yüzeyli saç dökülmesi ile seyreden bir 
hastalıktır. Hastalığın şiddetine göre 
saçlı deri dışında kaş kirpik, sakal, 
bıyık veya vücut kıllarında kayıp ile 
seyredebilir. Kesin nedeni hala tam 
olarak bilinmemekle birlikte mevcut 
kanıtlar kalıtsal yatkınlığı olan kişiler-
de, bilinmeyen çevresel etkenler ile 
tetiklenen bağışıklık sistemi aracılıyla 
ortaya çıkan bir hastalık olduğunu 
desteklemektedir. Sınırlı tutulumu 
olan kişilerde kıllar genellikle kendi-
liğinden bir yıl içinde geri gelebilir. 
Tedavide saç dökülen alana başta 
kortizonlu olmak üzere çeşitli losyon 
ve kremler, yerel iğneler, yaygın du-
rumlarda kortizonlu haplar, bağışık-
lık sistemini baskılayıcı veya düzenle-
yici hap veya iğneler kullanılır.”
Bu önerilere dikkat 

Saç dökülmesini önlemek için dik-
kat edilmesi gereken hususlara yö-
nelik ise Doç. Dr. Topaloğlu Demir, 
“Sağlıklı saçlara sahip olmak için; 
sağlıklı ve dengeli beslenmek, güneş 
dahil saça zarar veren her türlü fizik-
sel uyarandan, kimyasal maddeden 
uzak durmak ve stres yönetimi son 
derece önemlidir. Saçlarımızı yüksek 
ısıdan mutlaka uzak tutmalı ve sık 
aralıklarla şekillendirici uygulama-
lar yapmaktan kaçınmalıyız. Saçlar 
olabildiğince açık bırakılmalı ya da 
gevşek toplanmalıdır. Saçlı derimizin 
yapısına uygun şampuan seçilmeli 
ve gerekli durumlarda saç uçları için 
banyo sonrası besleyici kremler kul-
lanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Saçkıranın nedeni
BiLiNMiYOR

BÖBREK enfeksiyonun 
ağrılı şikayetlerle seyrettiği-
ni ifade eden Dr. Mustafa 

Kemal Yenmez, “Böbrek doku-
sunun idrar üreten havuzunda 
biriken kristallerin çoğalarak ve 
birbiriyle yapışarak taş kütlele-
ri olmasıyla neticelenir. Bu taş 
kitleleri eğer küçük boyutlarda 
ise vücut tarafından atılır. Ancak 
taş kütlelerinin büyük boyutlara, 
3- 4 milimetrenin üzerine çıkması 
durumunda kişide klinik semp-
tom ağrı, bulantı, kusma, idrarda 

kanama gibi şikayetler görülebilir. 
Klinik şikayeti devam eden ve 
böbrek idrar akışını engelleyen taş 
hastalıkları, tedavi edilmesi ge-
reken gruba girmektedir. Burada 
cerrahi tedavi olarak çoğunlukla 
endoskopik tedavi tercih edil-
mektedir. Bazen taşı boyutuna ve 
yerine bağlı olarak da dışarıdan 
şok dalga tedavisi ile taşların 
küçük parçalar halinde dökülmesi 
sağlanabilir. Böbrek enfeksiyonu 
genelde ağır şikayetlerle seyreder. 
Ateş, titreme, idrar renginde ciddi 

bulanıklar, halsizlik, iştahsızlık 
gibi altta yatan bir hastalığın şeker 
hastalığı, kanser, romatizmal 
hastalıklar olabileceği gibi alt 
İdrar yolu kaynaklı enfeksiyon 
ajanlarının böbrek dokusuna 
kadar çıkarak dokuyu doğrudan 
enfekte etmesiyle de karşılaşabi-
liriz. Tedavide genelde hastanede 
yatış serum tedavisi ve damardan 
antibiyotik tedavisi tercih edilir. 
Eğer altta yatan bir sebep varsa o 
sebebin de ortadan kaldırılması 
gerekmektedir” diye konuştu.

DELTA varyantı ne-
deniyle tüm dünya 
alarma geçerken, 

virüsün çocuklar üzerindeki 
etkisi üzerine her gün yeni 
iddialar ortaya atılıyor. 
ABD’de yapılan araştırma-
lar, son dönemde, corona 
virüs nedeniyle hastaneye 
kaldırılan çocukların sa-
yısında artışa işaret edi-
yor. New Orleans Çocuk 
Hastanesi de çocukların 
hastalanma oranının son iki 

hafta içerisinde yüzde 20 
oranında arttığını açıkladı. 
Hastanenin başhekimi Dr. 
Mark Kline, “Delta varyan-
tı ortaya çıkmadan önce, 
pandeminin ilk yılında gör-
mediğimiz sayıda çocuğun 
hastalandığını görüyoruz” 
dedi.
Çocuklarda yıkıcı etki

Vakalardaki çarpıcı 
artışa rağmen, Kline ve ülke 
çapındaki diğer pediatrik 
bulaşıcı hastalık uzmanları 
NBC News’e yaptıkları 
açıklamada, delta var-
yantının çocuklarda daha 
tehlikeli olduğuna dair he-
nüz ‘kesin bir kanıt’ bulun-
madığını ifade etti. Ancak 
virüse yakalananları ‘gribin 
etkilerinden’ daha çok daha 
yıkıcı etkiyle karşılaşabile-
cekleri konusunda uyardı ve 
dikkatli olunması gerektiği-
ni bildirdi.

Delta yüzde yirmi artırdı
Uzmanlar, çocuklarda 

görülen vaka artışların, 
yetersiz aşılanma nedeniyle 
meydana geldiği görüşünde. 
Amerikan Pediatri Akade-
misi’nin son verilerine göre, 
pandeminin başlangıcından 
bu yana 4,1 milyondan fazla 
çocuğa corona virüs teşhisi 
kondu ve bu oran tüm 
vakaların yüzde 14,3’ünü 
oluşturdu. Ancak Delta 
varyantıyla birlikte bu oran 
yüzde 20 arttı. Kline, “Bu 
pandeminin ilk yılı boyunca, 
çocukların corona virüsten 
çok etkilenmediği efsanesi 
vardı. Bunun temel nedeni, 
pediatrik vaka sayısının 
nispeten düşük olmasıydı.” 
dedi. Ancak Delta varyan-
tıyla birlikte artan vakalara 
dikkat çekti. Aşılı çocuk-
larda ise hastalanma oranı 
halen oldukça düşük.

BOBREK TASIBOBREK TASI
HASTALIK HABERCHASTALIK HABERCiiSSii

DELTA VERYANTI
ÇOCUKLARDA TEHLiKELi



Avcılar’da ayakkabı imalathanesinde doğalgaz patlaması oldu. Patlamada 4 kişi 
yaralanırken, çevrede bulunan bina ve iş yerleri zarar gördü. Patlamanın etkisiy-

le yola savrulan yaralılardan biri cep telefonu kameralarına yansıdı

Ataşehir D-100 Karayolu’nda bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kaza-
da otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı

Bağcılar’da Osman ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri öldüren Hakan Çevik’i de 
ağır yaralayarak olay yerinden kaçan zanlı Habip Göktaş, Tekirdağ’da yakalandı

KAZA saat 07.00 sırala-
rında Ataşehir D-100 
Karayolu Harem 

istikametinde meydana gel-
di. Sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği 34 LY 
1301 plakalı otomobil, durakta 
bekleyen Adem Ovacık kontro-
lündeki İETT otobüsüne çarp-

tı. Kazanın etkisiyle otomobil 
sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar 
üzerine olay yerine itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Araçtan sıkışan sürücü 
çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 
Otobüste bulunan bir yolcu ise 
hafif şekilde yaralandı. Kaza 
yapan otomobil çekici yardı-

mıyla kaldırıldı. Olayı gören 
bir kişi, “Otobüs burada yolcu 
indiriyordu. Arkadan beyaz 
araba geldi ama frene basma-
dan direk otobüse vurdu. Ya 
uykuluydu ya da alkollüydü 
diye düşünüyorum. Burada 40 
dakikadır ambulans bekliyoruz. 
Sabah kimse de yok.” dedi. 

Durakta bekleyen otobüse çarptıDurakta bekleyen otobüse çarptı

DOGALGAZ BORUSU DOGALGAZ BORUSU 
BOMBA GBOMBA GiiBBii PATLADI PATLADI

Olay, akşam saatlerinde Mustafa 
Kemal Paşa Mahallesi, Mahir 
Sokak’ta bulunan ayakkabı 

imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı 
binanın alt katında bulunan ve ayakkabı 
imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde 
doğalgazdan kaynaklı patlama meydana 
geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, 
binanın ön cephe duvarı yıkıldı. Çevre 
binalarda ve bina önündeki araçlar da 
zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye,sağlı ve polis ekibi sevk 

edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre 
hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 
patlama sonrası çıkan yangına müdaha-
le ederek söndürdü. İtfaiyenin arama 
kurtarma köpekleri de patlama olan iş 
yerinde enkaz altında kalan olup olma-
dığını kontrol etti. Olay yerine gelen 
bomba imha uzmanı polis ekipleri de 
binada incelemerde bulundu.

Camlar üzerime yağdı
Olayın görgü şahitlerinden Niyazi 

Turan, “Ben evime girmek üzereyken 
doğal gaz sıkışmasından patlama geldi 
adam benim yanıma düştü camlar 

benim üzerime yağmur gibi yağdı” 
dedi. Mahalle sakinlerinden Okan 
Aydın, “Bir anda patlama oldu. Sonra 
alevler çıkmaya başladı, itfaiye gelip 
yangını kontrol altına aldı. Bir tane 
yaralı çıkarılırken gördüm” şeklinde 
konuştu. Patlamanın olduğu iş yerinin 
yan apartmanında oturan Tufan Kızıl, 
“ Ben yan apartmanda oturuyorum. 
Bir anda patlama oldu. Patlamayla 
birlikte kafamı duvara vurdum. ondan 
sonra apar topar aşağı indik. Yaralılar-
dan biri yerde yatıyordu sonra yangın 
sıçramaya başlayınca yaralıyı kenara 
taşıdılar” dedi.

KARABURUN’DA serinlemek 
için denize giren 42 yaşındaki 
Salih Yavuz, dev dalgaların 

arasında kayboldu. Denizden vatan-
daşların yardımıyla çıkarılarak kalp 
masajı uygulanan Yavuz, kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. Salih 
Yavuz’un dev dalgaların arasında 
kıyıya çıkmak için çabaladığı anlar 
cep telefonu kameralarına da yansıdı. 
Ailesiyle birlikte Arnavutköy’e bağlı 
Karaburun-Yeniköy Sahili’ne gelen 
Salih Yavuz, dün akşam saat 19.45’te 
denize girdi. Bir süre sonra dalgaların 
arasında çırpınmaya başlayan Yavuz, 
kıyıya çıkmak için mücadele ettiyse de 
dalgaların arasında kayboldu. Salih 

Yavuz’un 
çırpınışla-
rını gören 
vatandaş-
lar hemen 
yardıma 
koştu. 
Talihsiz 
adam, va-
tandaşlar 
tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. 
Bilinci kapalı olan Yavuz’u hayata 
döndürmek için sahildeki vatandaşlar 
bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri tarafından am-
bulansla hastaneye kaldırılan Yavuz, 
hayatını kaybetti.

OLAY saat 08.00 sıralarında 
Kadıköy Osmanağa Ma-
hallesi Reşit Efendi Sokak 

üzerinde meydana geldi. Gece 
arkadaşlarıyla doğum günü kutla-
ması yapan 40 yaşındaki Özbekistan 
uyruklu Züleyha B. evine döndü. 
Ertesi sabah ise eve gelen arkadaş-
ları Züleyha B.’yi evin içinde bula-
madı. Dışarıdan gelen sesleri duyan 
yakınları Züleyha B’yi iki binanın 
arasındaki boşlukta yerde yatarken 
gördü. Özbekistan uyruklu kadı-

nın binanın 3’üncü katından, 2’inci 
kattaki tenteye çarpıp ardından da 
yere düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı 
kadını bulunduğu yerden çıkardı. 
Yaralı Züleyha B. ,ambulansla Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Sultan Ab-
dülhamid Han Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisine 
başlanan kadının vücudunda kırıklar 
olduğu öğrenildi.

BAĞCILAR’DA 13 Temmuz Salı günü 15 
Temmuz Mahallesi’nde, tekstil atölyesi 
sahibi Habip Göktaş, aralarında alacak 

verecek meselesi bulunan iki kardeşten önce 
Osman Sarıtemur’u daha sonra da ağabeyi 
Mehmet Sarıtemur’u da atölyeye çağırarak 
öldürmüştü. Cesetleri halıya sararak ortadan 
kaldırma planı yaptığı sırada Osman Sarıte-
mur’un arkadaşı olan ve uzun süre geri gelme-
yen arkadaşını kontrol etmek için atölyeye giren 
Hakan Çevik, halıya sarılı 2 cesedi görmüş, 
panikleyen Habip Göktaş, Hakan Çevik’i de 
öldürmeye çalışarak başına çekiçle, göğsünden 
de tabancayla vurduktan sonra olay yerinden 
kaçtı. Polis ekipleri kaçan Habip Göktaş’ı ya-
kalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Habip 
Göktaş’ın izini süren ekipler Tekirdağ’da bir 
çiftlik evini belirledi. 2 gün önce sabah saatle-
rinde yapılan operasyonla yakalanıp İstanbul’a 
getirilen çifte cinayetin zanlısı Habip Göktaş’ın 
sorgusu devam ediyor. 

Çifte cinayetin zanlısı yakalandıÇifte cinayetin zanlısı yakalandı

UCUNCU KATTAN UCUNCU KATTAN 
ASAGI DUSTU!ASAGI DUSTU!

Sultangazi’de 
yapılan operasyonda 
yasadışı slogan atan 
2 şüpheli ile PKK/
KCK terör örgütünün 
propagandasını yapan 
1 şüpheli gözaltına 
alındı.  İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri geçen Pa-
zartesi yasadışı slogan 
atan Y.A. ve Z.A. ile 
sosyal medyada PKK/
KCK terör örgütünün 
propagandasını yapan 
ve ‘Ateşin Çocukları’nı 
övücü nitelikte payla-
şım yaptığı tespit edi-
len A.A.D.’ye yönelik 
operasyon düzenledi. 
Operasyonda şüphe-
liler gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. 
Y.A ve Z.A çıkarıldık-
ları mahkemece adli 
kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, A.A.D 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

PKK operasyonu: 

3 GÖZALTI

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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ÜSKÜDAR’DA sokak kedisinin yere 
vurularak öldürülmesine ilişkin gözal-
tına alınan şüpheli C.G. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 72 ayrı güvenlik 
kamerası incelenerek tespit edilen şüphe-
linin kediyi yerden yere vurma anları da 
kameraya yansıdı. Selami Ali Mahallesi 
Anıt Sokak’ta 2 Ağustos’ta saat 02.00 
sıralarında sokak kedisinin yere vurula-
rak öldürülmesine ilişkin polis ekipleri 
harekete geçti. Olayın gerçekleştiği sokak 
ve çevresinde 72 ayrı kamera görüntüsü 
incelendi. Şüphelinin olay yerine 01.52 
sıralarında geldiği, 02.00 sıralarında 
başka bir kişinin kullandığı araçla olay 
yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Aracın 
özel bir şirkete ait olduğu, şirket yetkili-
siyle yapılan görüşmede aracı kullanan 
kişilerin H.S ve C.G. olduğu belirlendi. 
Yakalanarak gözaltına alınan C.G dün 
çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 

Kadıköy’de sabah saatlerinde Özbekistan uyruklu bir kadın, binanın 
3’üncü katından düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

YAKUP TEZCAN

Kedi katili tutuklandıKedi katili tutuklandı

Denizde boğulup 
CAN VERDi
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Z aman ne çabuk geçti. 
Sen doğduğunda annem, babam 
yaşıyordu.

Şimdi hayatım da bir tek sen kaldın. 
O kadar yakınımda, bir o kadar da 

uzağımdasın. 
Kıvırcık saçların, tombul ellerinle, annenin

kollarından çıkıp, 
Boynuma sarılışını hatırlıyorum da. 

Muhteşem duygu idi. 
Artık büyüdün, geliştin olgunlaştın... 

Yine uzağız, yine çok yakınız.
Kendim için senden hiçbir şey istemem! 
Sana emek veren, senin için fedakârlık

yapan, sana asla kıyamayan anneni üzme. 
Sadece saygı duy ve daha çok sev... 
İncitme, kırma, üzme, duasını al.
Borçlu da değilsin. 
Unutma ki; "Cennet anaların ayakları

altındadır."
Kimsenin önünde eğilme... Eğileceğin yer,

Allah'ın huzurunda secde olsun.

Deden bir gün yeni tanıştığım arkadaşımın
kim olduğunu sorduğunda, “iyi birisi” diye
cevap verince "Sen iyi isen karşındaki de iyi-
dir." Dedi. Yıllar içinde ne kadar doğru bir
söz olduğuna anladım. 

Oğlum, insanlara saygıda kusur etme.
Kimseyi kırma. Kendini de ezdirme. Dik 
duruşuna devam et. Onurun için yaşa...

Ailene, Ülkene daha çok gururlar yaşat. 
Babamın soyadını iyi taşı. 
İnsanlar hakkında laf taşıma, kötü söz

söyleme. İnsanlara zarar verecek egoların
varsa, yok et gitsin.

Paylaşmayı bil, yoksula yardım et. 
Kimseyi hor görme, dış görünüşlerine göre
ön yargılı olma...

Hatırlar mısın bir gün "Babacığım büyü-
yünce bende senin gibi gülecek miyim?" 
diye sormuştun.  

Büyüdün genç adam oldun. Evet, sende
benim gibi gülüyorsun. 

İnsanlara hep gülerek bak. Kaşları çatık,
yüzü asık insanı kimse sevmez. Sen sevilecek
bir yüze sahipsin. Şükret. 

Hadi şimdi dudağını benim gibi yaparak gül.
Oğlum; Yağmur üstüne yağmasın, çamur

ayaklarına sürünmesin. Düşmanlarının kem
gözleri seni görmesin. Kalbinden "ALLAH"

silinmesin. Yüreğin temiz, sol
yanın ağrısız kalsın.

Dinimizden ve vatanımızdan ve de bayra-
ğımızdan asla vaz geçme. Seni başarılı 
kılacak bunlardır.

Birçok ülke gezdin, eminim daha da gidip
göreceksin. Ancak hiç biri bizim vatanımız
kadar değerli ve güzel değil. Gittiğin onlarca
ülkelerde olmadığını da gördün. 

Atatürk’ün çizdiği yolda nasıl ilerlediğine
şahidim. 

Kanla bezenmiş bu kutsal topraklar senin
Vatanın, onu korumak ve kollamak bu
uğurda atalarımız gibi mücadele etmek ilk
görevindir.  

Dinimize dil uzatanlara en güzel cevabı
yapacağın bağlılığınla yine sen vereceksin. 

Her zaman dinlemeyi bil. Konuştuğun ki-
şinin gözlerine bak. Kimseyi aşağılama, ede-
rinden fazla da değer verme. Hiç kimse
senden ve sağlığından önemli olmadığını asla

unutma. 
Akrabalarınla diyaloğunu bırakma. Aynı

kandan olanlar her zaman bir birlerine muh-
taçtır. Onların sevgisi hiçbir şey ile ölçüle-
mez. Ara, bul, kaynaş, sarıl, kokularını
ciğerlerine çek. Mutluluğun bu olduğunu,
maddiyatın aslında sadece bir araç olduğunu
anlayacaksın. 

Yaptığın güzel işlerle kendinden bahsettir.
Hak yeme, hakkını yedirme. 
Yoksula, yardıma ihtiyacı olanlara elini

uzat, yardım et. 
Yaptığın iyiliği bir Allah, bir sen bil. 

Dillendirme. 
Unutma, sen verdikçe, Allah fazlasını 

verecektir. 
En şık giysileri giy, güzel lokantalarda 

yemeğini ye. 
Konuklarını, onurlandırarak uğurla. 
Vatanımın yiğit evladına böyle 

davranmak yakışır. 
Ancak hiçbir zaman aşırıya gitme. 
Yalandan, hırsızlıktan, ikiyüzlülükten,

yavşaklıktan uzak dur. 
Kul hakkı yeme, bil ki kul hakkı, kul 

affetmedikçe kalkmaz. 
Allah’ın emirlerini yerine getirmekte 

elin gevşek olmasın.

Arkadaşlarını, akrabalarını koru. 
Arkalarından dolap çevirme. 

Dünyadan sadece bir kefenle gidilecektir.
Mal, Mülk, mevki ve makam ahiret kapısın-
dan öteye geçemeyecektir. 

Herkesin bir gün öleceğini unutma
Oğlum, her geçen gün kendini geliştir-

mekte olduğunu gururla izliyorum. 
Baba olarak sana, ev, araba, mal, mülk

bırakamıyorum. 
Kendim de hiçbir zaman dünya malına

tenezzül etmedim.
Yatırımım insana oldu. Sana, destek 

olacak çok iyi dostlar bırakacağım.  
Allah’ımın Peygamber efendimize OKU

emri ve biz Müslümanlar için gönderdiği
Kur’an-ı Kerim’i rehberin olsun diye, 

Vatanımızı düşmanlardan alıp bize hediye
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün NUTKU
’unu Türk olmanın onuru unutma diye,

Ve vatan özlemini çekmeden anlayabil-
men için Nazım Hikmet Ran’ın kitaplarını,

Doğduğun 07 Ağustos 1994 saat 15.15
gününün anısına doğum günü hediyelerindir.  

Seni önce Allah’a, sonra sana emanet
ediyorum…

Cici annene dediğin gibi “Dünyamın Işığı” 
Oğlum. Günün kutlu olsun.

Dünyamın ışığı, 
oğluma mektup

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1428298)
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VUSLAT

B aşakşehir Belediyesi, Hacı
Bektaş Veli'nin vefatının 750.
yıl dönümü kapsamında an-

lamlı bir projeyi hayata geçirmeye ha-
zırlanıyor. Bahçeşehir Mahallesi'nde
kurulan ve Anadolu'nun önemli isim-
lerinden olan Hacı Bektaş Veli'nin is-
mini taşıyan kütüphanede çalışmalar
son aşamaya geldi.Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu, 16
Ağustos'ta hizmete açılması planla-
nan Hacı Bektaş Veli Kütüphanesi'nde
incelemelerde bulundu. Hacı Bektaş
Veli'nin toplumda önemli bir yere
sahip olduğunu belirten Başkan Kar-
toğlu, “Hacı Bektaş Veli'nin ismini,
yine ilim üzerine kurulmuş bir me-
kanda yaşatacağız. Boğazköy yürüyüş
yolunun yanında yer alan kütüphane-
mizi, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Gü-
nü'nde Başakşehirlilerin hizmetine
açacağız. Kütüphanemizin önünde
komşularımızın keyifli vakit geçirmesi
için bir de kitap bahçesi hazırlayaca-
ğız” şeklinde konuştu.Hacı Bektaş Ve-
li'yi anlatıyor2 bin kitabın bulunduğu
kütüphane içerisinde Hacı Bektaş Ve-
li'yi anlatan özel bir alanın da oldu-
ğunu ifade eden Başkan Kartoğlu,
“Kütüphanemizde Hacı Bektaş Ve-
li'nin yolunu anlayacağımız harika bir
alan hazırladık. 120 eserden oluşan
özel bölümümüze tüm kitapseverleri-
mizi, ev ortamı arayan Başakşehirli
komşularımızı bekliyoruz” dedi.

SEFA KARA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi'nde kuru-
lan ve Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüphanede incelemelerde bulundu. Başkan
Kartoğlu, “Anadolu irfanının öncülerinden Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyan kütüpha-
nemizi, 16 Ağustos'ta komşularımızın hizmetine açacağız” açıklamaların bulundu.

BASAKSEHIR’E YENI
KUTUPHANE GELIYOR

GOP atık pile ödül verdi
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında
“Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” düzenledi.
Öğrencilerin ve velilerin topladığı atık piller, okullarına spor
seti, müzik seti, top ve satranç olarak geri döndü
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ha-
yata geçirilen “Sıfır Atık Projesi”ne tam
destek veren Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi, okullarda düzenlediği yarışma, et-
kinlik ve kampanyalarla hem
çocuklarda sıfır atık bilinci oluşturuyor
hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.
Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi Sıfır Atık Müdürlüğü, okullarda
atık pil toplama yarışması düzenledi.
Öğrenci ve velilere çevrimiçi platform-
larda yapılan duyurularla gerçekleştiri-
len yarışmada okullar, topladıkları her
50 kg atık pile karşılık 3’lü top seti(fut-
bol, basketbol, voleybol topu), her 250
kg atık pile karşılık ise müzik seti, spor
seti ve santranç ile ödüllendirildi.

400'den fazla noktadayız

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, atıkların kayna-
ğında ayrıştırılmasının önemine vurgu
yaparak, “Çevremizin ve doğal kaynak-
larımızın korunması için ‘Sıfır Atık’ bi-
lincinin artırılması hayati önem taşıyor.
Herkesin bu konuda sorumluluk al-
ması, duyarlılık göstermesi gerekiyor.
Atık pil toplama kumbaraları aracılı-
ğıyla Gaziosmanpaşa genelinde
400’den fazla noktada atık pil topla-
maya devam ediyoruz. Bu yarışmalar
vesilesi ile de okullarımızı ve öğrencile-
rimizi hem ödüllendiriyoruz hem de bi-
linçlendiriyoruz” diye konuştu.

Sanal tura davet var
İstanbul Modern dijital platformlarda sürekli güncellediği içeriklerine bir yenisini
daha ekledi. İstanbul Modern’deki sergisi devam ederken aramızdan ayrılan
Selma Gürbüz’ün 35 yıllık sanatsal üretimine tematik duraklar çerçevesinden
bakan "Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer"in sanal turu izleyiciyle buluşuyor
Sanal turda sanatçının resim, yerleştirme, desen,
video ve heykel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya
koyduğu 100’den fazla çalışması yer alıyor. Sanat-
çının içinde yaşadığımız dünyadan beslenen, ken-
dine özgü imge dağarcığıyla yarattığı gizemli ve
renkli dünyasından bir kesit sunduğu sergimize
sanal ortamda ulaşabilirsiniz. İstanbul Modern’in
sanatçının zamandan ve mekândan bağımsız;
masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle işlen-
miş çalışmalarını Türkiye’de bir müze çatısı al-
tında ilk kez izleyiciyle buluşturduğu sergi,
sanatçının otuz beş yıllık sanat pratiğini ve ken-
dine özgü imge âlemini görünür kılıyor. İstanbul
Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy ve Asistan
Küratör Nilay Dursun tarafından hazırlanan
“Selma Gürbüz: Dünya Diye Bir Yer” adlı sergide
sanatçının resim, yerleştirme, desen, video ve hey-
kel gibi farklı ifade araçlarıyla ortaya koyduğu
yüzden fazla yapıtı yer alıyor.Selma Gürbüz kim-
dir? 1960 yılında İstanbul’da doğan Selma Gür-
büz, sanat eğitimine 1980 yılında İngiltere’deki

Exeter College of Art Design’da başladı. 1984 yı-
lında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Paris,
Roma, Buenos Aires ve Barselona başta olmak
üzere, Japonya’nın farklı şehirlerinde de birçok
sergiye katılan Gürbüz’ün yapıtları, Londra’daki
The British Museum, Paris’teki Galerie Maeght
Koleksiyonu, İstanbul Modern, Ankara Resim
Heykel Müzesi gibi farklı koleksiyonlarda bulunu-
yor. Selma Gürbüz 23 Nisan 2021’de vefat etti.

Doğal afetlerden dolayı yurt dışında kahve üretimi yetersiz
kalınca satıcılar talebi karşılayamadı. Kahve fiyatları bir ay
içerisinde yüzde 100 arttı. Satıcılara göre, fiyatlardaki bu
artışın sebebi, ithal edilen kahvenin yetiştiği bölgelerde ger-
çekleşen doğal afetler olarak görülüyor. Doğal afetlerden
dolayı zarar gören kahve bahçelerinden yeterli verim alına-
mayınca ürün azaldı, talep karşılanamaz hale gelince de fi-
yatlar arttı. Satıcılar, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı
vardır” sözündeki hatırın bu fiyatlardan sonra 80 yıla çıka-
bileceğini kaydetti. Eskişehir’de kahve çeşitleri satan aktar
Tuncay Tezcan, kahve fiyatlarının bir ay içerisinde yüzde
100 arttığını belirtti. Fiyatların ileri dönemde daha da arta-
cağını düşündüklerini ifade eden Tezcan, “Kahve fiyatları
yüzde 100 arttı. Yaklaşık bir ay içerisinde 50-60 TL’den sat-
tığımız kahveler, 100 TL’ye çıktı. Şu andaki gidişata baka-
cak olursak 120-150 bandına tırmanacak gibi gözüküyor.
Özellikle Orta Amerika ve ekvator ülkelerinde yetişen kah-
venin oradaki doğal afetler, sel ve heyelanlardan dolayı
kahve bahçelerinde büyük hasarlar oluşmuş. Ürün yetersiz
olduğu için talep karşılanamıyor, o yüzden fiyat artışları
bir anda fırladı” açıklamalarında bulundu.

Doğal afetler
kahveyi de vurdu
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Suyumuzu neden 
korumalıyız?

O rman yangınları, kuraklık ve küresel ısınma der-
ken suyun önemini çok daha iyi anladığımız
günlerden geçiyoruz. Su hayattır diye bir rek-

lam sloganı var ya. Onun da ötesinde su üzerine düşün-
mek ve suyumuza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Su, doğal yaşam için en temel ihtiyaçlardan biridir.
Ancak, su kaynaklarının dünya üzerinde eşitsiz bir 
ağılım göstermesi,  artan nüfusla birlikte tükenmeye
başlaması, kullanılabilir-içilebilir-temiz suya erişimde
yaşanan sorunlar, su yoksulluğunu ve yoksunluğunu or-
taya çıkarmaktadır. Dünya üzerinde 1.2 milyar insan gü-
venilir içme suyundan yoksun yaşarken, 2.4 milyar insan
da sağlık koşullarına uygun suya erişemiyor. Her gün ço-
ğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 14 ile 30 bin ara-
sında insan temiz suya ulaşamamaktan kaynaklı ve
önlenebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

Bütün bu bölgesel eşitsizliklere bir de son yılarda do-
ğanın dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkan ‘ küre-
sel ısınma‘nın  ortaya çıkardığı susuzluk tehditi
eklenince insanların ve tüm canlıların yaşamlarını idame
ettirebilmek için gerekli olan  temiz suya ulaşma hakkı
daha da risk altına giriyor.

Uluslar arası tekeller için ise ‘SU‘ kıtlığı sorunu yeni
ve karlı  bir Pazar alanını işaret ediyor.

21. yüzyılın enerji ve su savaşları yüzyılı olacağını 
öngeren  Dünya Bankası yetkilerine göre ‘SU‘ insanların
için yaşamsal bir ihtiyaç değil ekonomik bir maldır. ‘ Su
Piyasalarını ‘ şekillendirmek üzere kurulan Dünya Su
Konseyi ; DB, IMF, Su Tekellerinin Başkanları ve ülke-
lerdeki ilgili bakanlıklardan oluşuyor. Bu Konsey 1997
Fas, 2000 Hollanda ,2003 Japonya, 2006 Meksika
olmak üzere düzenlediği 4 adet Dünya Su forumunda ül-
kelerin tatlı su kaynaklarının su tekellerine açılması gö-
rüşülüyor. Dünya Su forumuna ev sahipliği yapan her
ülkede Suyun Ticarileştirilmesinin hızlandığı biliniyor.

Suyun ticarileştirlimesinin halka yansımasını görmek
için birkaç ülkeden örneklere bakmak yeterli Örneğin;

Bolivya da suya % 200 zam yapıldı. Asgari ücretin
100 dolar olduğu ülkede su faturaları 20 dolara 

yükseldi.
İngiltere‘ de 1990 larda başlıyan suyun özelleştirlme-

sinde suya %150 -400 arası zam yapıldı, bazı bölgelerde
dizanteri vakaları 6 kat arttı.

Meksika ‘da su dağıtım şebekeleri özelleşti ve ilk
hamle % 20 lik su zammı oldu ve musluktan akan su 
içilebilir özellikte bile değildi.

Arjantin de su dağıtım şebekeleri özelleşti ve su  
fiyatları %200 arttı.

Güney Afrika daki özelleştirme sonucu su ücretleri 
asgari ücretin 2/3 üne ulaştı. su faturalarını ödeyeme-
yenlerin suyu kesilince Kwa-Zulu Natal kentinde kolera
salgını yaşandı ve 240 insan yaşamını yitirdi. 200 bin
kişi hastanede tedavi gördü.

Yine Güney Afrika da Sheonant nehrinin satılası ile
nehir kenarında balık avlayan çamaşırlarını yıkayan
köylüler tutuklandı. Bunlar Suyun ticarileştiği ülkeler-
den sadece bazıları...                  

Dünya Su Konseyinin ‘su  kıtlığı‘  konusundaki reçetesi
ise suyun özel şirketlere devri ve su ücretlerinin arttırılması.

Dünya Su konseyi, su tasarrufu  yapmanın  en  önemli
yolu fiyatların arttırılması olarak görüyor  ve insanların
suya yeterince para ödemedikleri için suyu tasarruflu
kullanmadıklarını iddia ediyor...

Ezcümle buradan anlayacağınız, kuraklıklarla birlikte
azalan su kaynaklarını ticarileştirmek adına fiyat zamları
yapılıyor ve su pahalılaşıyor. Bu düzlemde suyun ticari bir
meta olmaktan çıkarak korunması ve herkese eşit şekilde
verilmesi adına tahliler yapmamız gerekiyor...

İ nşası kısa zamanda tamamlanarak
hizmete alınması planlanan Skate
Park’ta hem amatör hem profesyo-

nel sporcuların yetiştirilmesi hedefleni-
yor. Uluslararası standartlarda yapılacak
park, bin 385 metrekare alan ile Türki-
ye'deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlan-
mak için ayaklarını kaykay tahtasından
indirmeden serbestçe kaydıkları en

büyük street disiplinindeki park özelli-
ğine sahip olacak. Olimpik beton kulla-
nılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı
sıra profesyonel kaykaycılar için tasar-
lanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı
açıyı içerisinde barındıracak.

En uzun kaykay parkı

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşa-
yacağı Skate Park, Türkiye'nin 50 metre
ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine

de sahip olacak. 70 metre toplam coping
uzunluğuna sahip olan park için polimer
ve epoxy esaslı olimpik beton kullanıla-
cak. Ayrıca park 7 adet roll-in girişi ve 1
adet 25 metre genişliğinde wallride ram-
pası ile hizmet verecek.Koordineli çalış-
maEyüpsultan’da spora ilgi duyan çok
sayıda genç olduğunu, gençlere verdiği
bir sözü daha yerine getirmekten mutlu-
luk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken, "Kalıcı,

güzel bir çalışma hedefliyoruz. Eyüpsul-
tan'a yakışan, buranın estetiğine uygun,
modern bir park alanını ilçemize kazan-
dıracağız. Bu parkın yapımıyla ilgili Kay-
kay Federasyonu ile koordineli proje
geliştirdik" dedi. Eyüpsultan'daki paten
ve kaykay tutkunu gençlere seslenen
Deniz Köken, "Sizlere verdiğimiz sözü
tutuyoruz ve yapılacak Skate Park ile bir-
likte daha güvenli, sağlıklı ve modern bir
ortam oluşturacağız" dedi.

SEMANUR POLAT

EyUpsUltan’a
yEni tEsislEr

KPSS'de ter
döktüler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen 2021-Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Bilgisi 3'üncü otu-
rumu başladı. Dün yapılan sabah ve öğleden sonra yapı-
lan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1 ve 2'nci oturumunda
adaylara, çoktan seçmeli 120'şer soru yöneltilirken, 150
dakika süre tanındı. Bugün de saat 10.15'te başlayan
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3'üncü Oturumu için binala-
rın kapıları saat 10.00'da kapatıldı. Bu oturumda işletme,
muhasebe ve istatistik alanlarında adaylara çoktan seç-
meli 120 soru için 160 dakika süre tanındı. Avcılar'daki
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah sı-
nava girenlerden bir bölümü son saniyeye kadar elindeki
kağıtlarla konuları tekrar ederken, bazıları da son saniye-
lerde içeri giremeyeceği korkusu ile koştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların sa-
natla buluşacağı "16 Mahallede 16 Sanat Şenliği"
programlarını hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçede
birçok park ve meydan açık hava sahnesine dönüş-
türülerek, ücretsiz kültür sanat etkinlikleri gerçekleş-
tiriyor. Şenliklerin ilki Fevzi Çakmak
Mahallesi’ndeki Sedat Balkanlı Parkı’nda yapıldı.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Bele-
diyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen kon-
ser, tiyatro ve sahne etkinlikleriyle keyifli bir yaz
akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Çocuklar
ise eğitici atölye çalışmaları, çocuk oyunları ve çe-
şitli sürprizlerle doyasıya eğlendi.
Her mahallede devam edecek

Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, “Fevzi Çakmak Mahalle-
mizde bu şekilde açık alan sokak etkinliğimizi,
kültür sanat etkinliğimizi başlattık. İnşallah her ma-
hallemizde Eylül ayının ilk haftasına, okullar açılın-
caya kadar bu etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü
yaz sezonunda köyüne gidemeyen, tatile gideme-
yen, başka etkinlik yapamayan çocuklarımız bu et-
kinliklerde hem eğlenmiş oluyor hem de biraz önce
resim atölyemizdeki çocuklarımızın yaptığı gibi o
güzel eserlerini görme imkanımız oluyor” dedi.

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini
daha ekliyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, 16 mahallenin tamamında
düzenleyeceği konser, tiyatro, çocuk etkinlikleri ve atölyelerle her yaştan
vatandaşı sanatla buluşturacak. Gaziosmanpaşalılar, yaz akşamlarının
keyfini açık alanda düzenlenen sanat şenlikleriyle doyasıya yaşayacak

Mahallede senlik var

Şenliklerin ilki Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Sedat Balkanlı Parkı’nda yapıldı. Etkinliğe 
katılan vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen 
konser, tiyatro ve sahne etkinlikleriyle keyifli bir yaz akşamı geçirmenin mutluluğunu yaşadı. 

Öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti
Kartal Belediyesi, üniversite tercihi ya-
pacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik ve
danışmanlık hizmeti sunuyorİki buçuk
milyondan fazla adayın ter döktüğü
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın
(YKS) ardından tercih heyecanı başladı.
ÖSYM takvimi doğrultusunda 28 Tem-
muz'da sınav sonuçları açıklanırken, 5
Ağustos itibarı ile üniversite tercih süreci
de resmen başlamış oldu. Kartal Beledi-
yesi de Kartal Meydanı'na kurduğu stant
ile üniversite adaylarına ücretsiz rehber-
lik ve danışmanlık hizmeti veriyor. Üç
uzman eğitim danışmanı tarafından veri-

len danışmanlık hizmeti ile tercih süre-
cindeki öğrencilerin puanları, yetenekleri
ve beklentileri doğrultusunda en doğru
seçimi yapmaları amaçlanıyor. Uzman
eğitimciler öğrencilerin puanlarına göre
tercih sıralamasına yardımcı olurken, ai-
lelerin de kafalarındaki soruları yanıtlı-
yor. Kartal Belediyesi tarafından kurulan
stantta tercih süreci boyunca 10.00-19.00
saatleri arasında üniversite adaylarına
ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.
Tercih standı Kartal Belediyesi Sahil Hiz-
met Binası'nın karşısında, Atatürk heyke-
linin yanında yer alıyor.

Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycı-
lar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak.
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mobilya, kağıt ve orman ürünleri gru-
bunda en yüksek payı alan mobilya sektörü-
nün 7 aylık ihracatında ise tüm zamanların

rekoru kırılarak 2,3 milyar dolara ulaşıldı. Geçen ay
yapılan mobilya ihracatı ise 317 milyon doları buldu.
Mobilyada en çok çocuk mobilyaları, yemek ve
oturma odası mobilyaları, metal mobilyalar ihraç edi-
lirken, en yüksek dış satış ABD, Fransa, İngiltere, İs-
rail ve Hollanda'ya yapıldı.

Hedef yüzde elli artırmak

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, Türk mobilya sektörünün dünya
pazarından aldığı payın son 10 yılda iki kat artarak
yüzde 2'ye çıktığını söyledi. İtalya, Almanya, ABD,
Çin, Vietnam ve Polonya gibi rakip ülkeler arasında
2019 ve 2020'de sektörel bazda dünyada ihracatını ar-
tıran birinci ülke olduklarını kaydeden Güleç, şu açık-
lamalarda bulundu: "Yakaladığımız ivme 2021'de de
devam ediyor. Yıl sonu için özellikle mobilyada ihra-
cat hedefimiz yüzde 50 artışı yakalamak. Rakamların
bu şekilde güzel gelmesi, dünya mobilya tasarımı, ih-
racatı ve ticaretinden yüzde 5 pay alma hedefimizin ve
2023'te dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında
yer alma amacımızın ne kadar rasyonel olduğunu
gösteriyor."

5 milyar dolar yakalanabilir

Ahmet Güleç, yılın son 5 ayının daha hareketli geçece-
ğini belirterek, Türk mobilya sektörü olarak Suudi
Arabistan'a ihracat yapma imkanlarının olması ha-
linde ihracatta 5 milyar doları dahi yakalayabilecekle-
rini söyledi. Güleç, "Çünkü Suudi Arabistan'daki
mobilyacılar Türk mobilyası almak istiyor ama güm-
rük sorunu yaşıyor. Eğer bu sorun çözülürse 5 milyar
doları yakalayacağımıza inanıyoruz. Çünkü Suudi
Arabistan'da 500 milyon dolarlık bir pazarımız oluş-
maya başladı. Oradaki tüccarlar, girişimciler, mobilya-
cılar hazır." diye konuştu.

Hedefi yakalayacağız

Dünyanın 203 ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini ve
ürünlerin hepsinin yoğun bir ilgi gördüğünü dile geti-
ren Güleç, sözlerini şöyle tamamladı:"Sektör olarak 10
milyar dolarlık mobilya üretimimiz bulunuyor. Üreti-
mimizin 4 milyar dolarını yurt dışına satıyoruz. 6 mil-
yar dolarlık kısmını da yurt içinde tüketiyoruz. Buna
karşılık yaklaşık 400 milyon dolar ithalatımız bulunu-
yor. Sektörümüzün üretim altyapısı 25 milyar dolar. 25
milyar dolarlık mobilya üretip bunun 10 milyar dola-
rını yurt dışına satıp 15 milyar dolarını da Türkiye’de
satma hedefimiz var. Bu hedefi de yakalayacağız."

Pandemi döneminde ağır yara alan iş
turizmi toparlanma dönemine girdi
ancak uzmanlar bu konuda temkinli.

Hibrit çalışma sistemi devam ederken eskiye
dönüş birkaç yılı bulabilir
2020 yılında iş toplantıları, fuarlar gibi iş dün-
yası etkinliklerinin iptal edilmesiyle iş turizmine
bağlı olan otellerin ve havayolu şirketlerinin kâr-
larındaki kayıplar yüzde 75'e kadar ulaştı. İş top-
lantıları yavaş yavaş normale dönerken, birçok
şirket etkinliklerinin boyutlarını ölçeklendiriyor.
İş dünyasında sanal bir toplantının ne zaman ve
hangi şartlarda aynı etkiyi yaratıp yaratmadığı
tartışılıyor. İş seyahatlerinin 2024'e kadar tama-
men normale dönmesi beklenmese de Fortu-
ne'un haberine göre, sektör ve birçok farklı
alandaki şirketler zamana uyum sağlamak için
ellerinden geleni yapıyor.ABD Seyahat Birliği
açıklamasına göre ise profesyonel toplantılar ve
etkinliklerdeki azalma nedeniyle geçen yıl sek-
törde 97 milyar dolarlık harcama kaybı yaşandı.
Haziran ayında ABD işletmelerinin sadece
yüzde 35'i iş amaçlı seyahatlerde bulundu.

Video konferans

Genellikle resesyon dönemleri sonrasında görül-
düğü üzere, korona virüs aşılarının dağıtımının
başlamasıyla seyahat turizmi iş turizmi getirilerini
geçmeye başladı. McKinsey verilerine göre, kritik
alanlarda gerçekleştirilen iş seyahatleri de salgın
öncesi seviyelere dönmeye başladı. Ancak video
konferanslara kolayca adapte edilebilen diğer top-
lantılarda ise daha yavaş bir iyileşme söz konusu.
Video konferans teknolojilerinin ve uygulamaları-
nın hızla gelişmesinin, iş seyahatlerinin azalma-
sında önemli etken olduğu ifade edildi.

Risk yönetimi konuşulacak 

İş seyahatlerinde toparlanma görülmesine karşın
bu toparlanmanın biçiminde farklılaşmalar görülü-
yor ve hibrit model çalışmalar daha fazla ön plana
çıkıyor. Ayrıca uzmanlara göre, yeni varyantların ve
gelecekteki olası pandemilerin oluşturacağı belir-
sizliğin devam etmesi halinde risk yönetimi konusu
giderek daha önemli bir hal alacak.

B ölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil ke-
simlerinde bazı üreticiler, bahçelerde ha-
sada başladı. Ordu’da sabah saatlerinde

bahçeye giren üreticiler de dalın ucundan tuttu.
Daldaki fındıkları tek tek kopararak sepetlerine
atan işçiler, topladıklarını çuvallara doldurdu.
Çuvallanan fındıklar, daha sonra omuzlara yük-
lenerek, harmana taşındı.

Rekolte düştü

Çuvallardan dökülen fındıklar, harmanda güne-
şin altında kurumaya bırakıldı. Hasadın orta ke-
simde 12 Ağustos’ta, yüksek kesimde ise 17
Ağustos’ta başlayacağı belirtildi. Kış döneminde
beklenen yağışın olmaması ve hava sıcaklıkları-
nın da yüksek seyretmesi nedeniyle fındığın erken
olgunlaştığı belirtilirken, özellikle sahil ve orta ke-

simde rekoltenin düşük olduğu kaydedildi.

Emeklerinin karşılığını istiyorlar

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça,
fındık fiyatının bu sezon fındık rekoltesinde yaşa-
nan sorunlardan ve orman yangınlarından do-
layı erken açıklanamadığını söyledi. 30 TL’nin
altındaki fiyatın üreticileri memnun etmeyeceğini
belirten Akça, “Son 2 sezondur Cumhurbaş-
kanı’mız fındık hasadı başlamadan fiyatı açıklı-
yor ve üretici hasadına öyle başlıyordu ama bu
sene iki sebepten dolayı fındık fiyatı açıklanmadı,
diye düşünüyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Bi-
rincisi; yapılan birinci rekolte tespit çalışmaların-
dan sonra ikinci bir rekolte tespiti istendi. Bu
çalışma 28 Temmuz itibarıyla sonlandı. İkinci
sebebi de son haftalarda ülkemizdeki orman-
larda bir yangın var. Dolayısıyla bu da Sayın
Bakan ve Cumhurbaşkanı’nın bölgede olması
biraz fındık fiyatının geç olarak açıklanacağı so-
nucunu gösterdi. Zannediyorum önümüzdeki
hafta içinde fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşka-
nı’mız açıklayacaktır.Cumhurbaşkanı’mızın üre-
ticinin yanında her zaman durduğunu, üreticinin
alın teri ve emeğinin karşılığını verdiğini biliyo-
ruz. Bu sene de inşallah üreticinin alın terinin
karşılığını verecek ve üreticimiz ürününden geçi-
mini sağlayacak parayı kazanacaktır.30 TL’nin
altında oluşacak bir fiyat üreticiyi memnun et-
meyecektir, üreticinin emeğinin karşılığını alma-
sını sağlamayacaktır.”

Kilo kaybı yaşayacağız

Fındık üreticisi Bahri Kırca da geçen sezona göre
bu sezon bahçelerinde kilo kaybı yaşayacaklarını
belirterek, dalda fındık görünüyor ama bazı boş-
luklar var. 3 tane fındığın 2’si boş. Tabi ki bu üre-
timde düşüklük yaratacaktır. Kilo kaybımız
olacaktır. Fındık fiyatının 30 TL’nin altında oluş-
ması bizi memnun etmez. Zaten işçiye verdiğimiz
para belli. Çok emek isteyen bir ürün” dedi.Okşan
Sağesen ise “Fındığı toplaması çok zor ama fiyatı
çok uygun oluyor. 30 TL’den aşağısını üreticiler
olarak kabul etmeyiz” diye konuştu. DHA

FINDIKCILAR 30 TL’NIN 
ALTINI KABUL ETMIYOR Mobilya, kağıt ve orman 

ürünleri ihracatı arttı

Hibrit çalışma
sistemine devam

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürün-
leri İhracatçıları Birliği verilerine göre,
sektörün ihracatı hem aylık hem de yıllık
bazda artmaya devam ediyor. Sektörün
7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönem-
ine göre yüzde 23 artarak 3,7 milyar
doları buldu. Temmuz ihracatı ise 506
milyon dolar olarak gerçekleşti

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1428304)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMME HAZNESİ, TÜNEL MİDYE TEMİZLİĞİ VE KAYNAK İŞİ

Emme Haznesi, Tünel Midye Temizliği ve Kaynak işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/437158
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b)Adresi :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2123011141 - 2123217719
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Emme Haznesi, Tünel Midye Temizliği ve Kaynak işi
b)Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalemden Oluşan Emme Haznesi, Tünel Midye Temizliği ve Kaynak işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 

Terkos İşletmeleri Şube Müdürlüğü
ç)Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 250(İkiYüzElli) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :01.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres) :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst 

Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişili-
ğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin%
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü yüzey suları, tüneller, kapalı alanlar ve gemilerde yapılan midye veya benzeri kalıntıların temiz-
liği, boru hatları temizliği, batık çıkarma işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Karadeniz’in önemli geçim kaynağını oluşturan fındık hasadı için üreticiler bahçeye girdi. Rekoltenin
düşük olduğunu söyleyen fındık üreticileri “30 TL'nin altında oluşacak fiyat bizi memnun etmez" diyor
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Yılmamızı bekleyenler var
MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde yaşanan orman yangınları
ve trafik kazaları hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Sabır ve sağ-
duyu çağrısı yapan MHP Lideri “Yılmamızı bekleyenler var, hatta yı-
kılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var!
Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir.” dedi

B elediye olarak geçmişte Sun-
gurlu'ya Suriyeli kabul edil-
mediği için AK Parti'lilerin

dönemin kaymakamına türlü şika-
yetler götürdüğünü ifade eden Baş-
kan Şahiner, "Kaymakam da bu
şikayetleri dikkate alarak, sürekli
hakkımızda soruşturma açtı. O gün
de söyledim, şimdide söylüyorum;
Bunlar, vatanını ve namusunu bıra-
kıp Türkiye'ye kaçtılar. Vatanı olma-
yanın namusu da olmaz. Bunların
Türkiye'ye hayrı dokunmaz" dedi.

Ülkeye faydaları yok

Şahiner, "AK Parti nerede asalak,
işe yaramaz adam varsa Türkiye’ye
doldurdu” diyen Şahiner, 'Ne kadar
kanun kaçağı varsa Ortadoğu çöp-
lüğünde, Türkiye'ye dolduruldu. Bı-
rakın turizm bölgelerini, sahilleri
Ankara'nın göbeğinde elini kolunu
sallayarak geziyorlar. Çok uzağa
bakmaya gerek yok. Bakın Alaca il-
çemize, bakın Çorum'a, önceleri
sokaklarda Suriyeli görüyorduk,
şimdi Afganlar türedi. Kendi vata-
nını, namusunu satan sözde bu isti-
lacıların ne Çorum'a ne de ülkeme

hiç bir faydası olmaz. Faydalı adam
ülkesinden neden kaçsın. Bunlar
kimdir? Dünya çok büyük, buna
rağmen neden özellikle Türkiye'ye
geliyorlar? Tüm vatandaşlarımızın
kafasında bu sorular geziyor” ifa-
delerini kullandı.

Eşantiyon Afganlı verebiliriz 

Şahiner, Suriyelilerde nüfus planla-
ması diye bir şey olmadığına deği-
nerek, bunları çok sevenlerin alıp
evinde bakmalarını isteyerek, hatta
bunların yanına eşantiyon olarak
bir Afganlı da belediye olarak ken-
dilerinin verebileceğini söyledi.  Ço-
rum'da önceleri sokaklarda Suriyeli
gördüklerini, şimdi ise Afganlıların
türediğini bildiren Abdülkadir Şahi-
ner, “Kendi vatanını, namusunu
satan sözde bu istilacıların ne Ço-
rum'a ne de ülkeme hiç bir faydası
olmaz. Faydalı adam ülkesinden
neden kaçsın. Bunlar kimdir?
Dünya çok büyük, buna rağmen
neden özellikle Türkiye'ye geliyor-
lar? Tüm vatandaşlarımızın kafa-
sında bu sorular geziyor”
ifadelerini kullandı.

"Sabır ve sağduyuya en çok
ihtiyaç duyduğumuz bir dö-
nemden geçiyoruz"
diyen MHP lideri, "Vaki fela-
ketleri mukavemet ve müca-
dele dirayetimizle, birlik ve
beraberlik direncimizle gö-
ğüsleyeceğiz. Birbirimize da-
yanarak, birbirimizden güç
alarak bugünleri Allah’ın ina-
yetiyle geride bırakacağız.
Yılmamızı bekleyenler var,
hatta yıkılmamızı isteyenler
var, dahası çözülüp dağılma-
mızı dileyenler var! Ancak
hepsi boş bir hayalden, bo-

şuna bir hevesten ibarettir.
Çeliğe su vermek neyse fela-
ketlerin ortaya çıkaracağı
sonuç aynısıdır. Bu durum
şaşmaz bir tarih gerçeğidir"
ifadelerini kullandı.

Teslimiyet acziyettir

Bahçeli sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Teslimiyet fıtratı-
mızda olmayan bir acziyettir.
Türk milleti nice badireleri
aşmış, pek çok belayı yenmiş,
sayısız zorlu etapları geçme-
sini bilmiştir. Yeter ki, felaket-
lere umut bağlayanlara karşı

uyanık olalım, yeter ki devle-
timizi güçsüz gösterenlere
azami dikkat edelim. Son
günlerde yaşanan otobüs ka-
zalarında, orman yangınla-
rıyla mücadele esnasında
hayatlarını kaybeden kardeş-
lerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmetler niyaz ediyor, tedavi
altında bulunanlara şifalar
diliyor, ailelerine başsağlığı
temennilerimi iletiyorum.
Allah bizlere merhametiyle
muamele etsin, korktukları-
mızdan emin, umdukları-
mıza da nail eylesin."

Ülke yansın iktidar
olalım diyemeyiz!

TürkiyeDeğişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül,
çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gitti. Partisinin İl
Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Sarıgül,
orman yangınlarına değinerek, Şu an ciğerlerimiz
yanıyor. Yangınların çıktığı andan itibaren o böl-
geye ilk ulaşanlardan biriyim. Uzaktan bakmak
farklı, oraya gidip görülenler farklı. Birçok çeşit
canlıyı kaybettik. Ciğerlerimiz parçalanıyor. Son
derece üzgünüz. Bu konuda Türkiye Değişim Par-
tisi olarak sorumluluğun bilincinde olan tek parti-
yiz. Türkiye Değişim Partisi olarak asla yangına
benzinle giden parti olmayacağız. 'Ülke yansın da
biz acele iktidar olalım' diyen bir parti olamayız.
'Ülkede kötü bir şey olsun da biz iktidara gelelim'
diyen bir parti değiliz diye konuştu.

Göç sorunu var 

Mustafa Sarıgül, ülkeye Afganların geldiğini belir-
terek, Ülkemizde ne yazık ki göç sorunu var. Afga-
nistan'dan birçok insanın geldiğini görüyoruz.
Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak atalarımızdan,
dedelerimizden gördüğümüz şey; kucak açmak. Biz
kucak açmalıyız. Özellikle Suriye'deki savaştan ka-
çanlara kucak açıldı. Oranın şartları ve koşulları
farklıydı ama Afganistan'dan bir göç dalgası gele-
cekse bunu mutlaka uluslararası alanda konuşma-
mız lazım. Avrupa Birliği, uluslararası hukuk gereği
buraya çağırılmalı ve bu yük sadece ülkemizin sır-
tına bırakılmamalıdır. Gençlerimiz işsiz, mutsuz.
Hislerimizi ön planda tutuyoruz ama şu anda der-
hal uluslararası hukuk kuralları gündeme gelmeli.
10 kişi gelecekse onu 10 Avrupa ülkesi kendi ara-
sında dağıtmalı. Gelen 10 kişi de bize düşerse bu
gelecekte sosyal ve ekonomik sıkıntılar çıkaracaktır
açıklamalarında bulundu.

Selçuk’un istifasına üzüldük 

Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıl-
masıyla ilgili de konuşan Sarıgül, Okulların açılma-
sına 1 aydan daha az bir sürenin kaldığı şu
dönemde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un isti-
fası bizleri üzmüştür. Tarih zoru başaranları yazar.
Sayın bakanın şu sorulara cevap vermesi lazım;
'Neden istifa etmiştir İstifa etmesinin ardında yatan
gerçekler nedir Bakanlığı döneminde görev verilme-
yen öğretmenlerle ilgili neler yapmıştır' dedi.

ASALAKLARI
DOLDURDULAR!
Çorum’un Sungurlu ilçesi İYİ Partili Belediye Başkanı
Abdulkadir Şahiner, ilçede ne Suriyeli ne de Afgan ba-
rındırmayacaklarını belirtti. 'Vatanını bırakıp kaçan da
namus olmaz' diyen Şahiner, “AK Parti nerede asalak,
işe yaramaz adam varsa Türkiye’ye doldurdu” dedi

Şahiner, Suriyelilerde nüfus planlaması diye bir şey olmadığına değinerek, bunları
çok sevenlerin alıp evinde bakmalarını isteyerek, hatta bunların yanına eşantiyon
olarak bir Afganlı da belediye olarak kendilerinin verebileceğini söyledi.  

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, “Ülke yansın da biz
acele iktidar olalım','Ülkede kötü bir
şey olsun da biz iktidara gelelim'
diyen bir parti değiliz” dedi.

Kemikleşen problemleri çözebiliriz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, partisinin İl Başkan-
ları ve İl Müfettişleri Toplantısı’nda ko-
nuştu. Karamollaoğlu, Türkiye’nin
sorunlarının tek çözüm adresinin Saa-
det Partisi olduğunun anlatılması ge-
rektiğinin altını çizerek, “19 yıllık
iktidarın sonunda kemikleşen prob-
lemleri Saadet Partisi olarak biz çöze-
biliriz.” dedi. Gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Karamol-
laoğlu, Türkiye’nin sorunlarının tek
çözüm adresinin Saadet Partisi oldu-
ğunun anlatılması gerektiğinin altını
çizerek, “19 yıllık iktidarın sonunda ke-
mikleşen problemleri Saadet Partisi
olarak biz çözebiliriz. Teşkilatlarımızın
vatandaşa ulaşacak çalışmalar yap-
ması gerek. Şu anda ülkemizde olan
sorunların sadece Saadet Partisi ile çö-
zülebileceğini anlatmamız gerek” çağ-
rısında bulundu.

Her bölgede teşkilatımız olmalı 

Pandemi yasakları dolayısıyla kongresi
yapılamayan teşkilatlarına kongrelerin
yapılması için çağrıda bulunan Kara-
mollaoğlu, seçim sathına girildiğine
dikkat çekerek, “Önümüzdeki 3, 4 ay

içinde şuana kadar kongre vakti gelmiş
ve geçmiş bütün illerimizde kongreleri
yapmak istiyoruz. Çünkü seçim sat-
hına girdik. Bu bizim her sandık bölge-
sinde teşkilat sahibi olmamız gerektiği
anlamına gelir. Sandık başlarına bir
müşahit atayarak sandık başlarına
hâkim olmamız gerekmekte” ifadele-
rini kullandı.

İleteşimde kalın

İllerin göç verdiğini ve aldığını vurgula-
yan Karamollaoğlu, teşkilatların her
ilden vatandaşlar ile iletişimde olması
gerektiğini belirterek, “Göç veren il-
lerde bulunan teşkilatlarımız göç alan
illerdeki hemşerileri ile her zaman ileti-
şim halinde olmalı. Mesela İstan-
bul’da neredeyse her ilden insan
vardır” diye konuştu.

BAŞKAN 
İSYAN ETTİ
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İ stanbul’da ki Caferilerin yoğun-
lukla yaşadığı bölgelerden biri
olan Bağcılar Fevzi Çakmak Ma-

hallesi’ndeki İmam Ali Camii, yenilen-
mesi amacıyla 2018 yılında kentsel
dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bağcılar
Belediyesi, iş adamları ve vatandaşların
desteğiyle tekrar yapımına başlanan ca-
minin inşaatı pandemiye rağmen iki
yılda tamamlandı. İmam Ali Camii
bugün düzenlenen törenle ibadete
açıldı. Toplumun her kesiminden çok
sayıda kişinin iştirak ettiği törene;  AK
Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım,
Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Öz-
gündüz, Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağrıcı, AK Parti eski millet-
vekili Feyzullah Kıyıklık, İran İslam
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Javad Maboudifar, iş adamları, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra ko-
nuşmasına başlayan milletvekili Ayrım,
“İki yıl evvel temelini attığımız cami-
mizi çok kısa zamanda bitirdik. Bu ese-

rin çok süratle bitirilmesine çok sevin-
dim. Bugün de açılışını yapıyoruz.
Bundan güzel şey olabilir mi? Rabbime
şükürler olsun” dedi. Özgündüz ise
“İmam Ali camii yenilendi ve güzelleşti.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Allah razı olsun” diye konuştu.
Aynı anda 1400 kişi namaz kılabiliyor
Bağcılar’ın tüm renkleriyle vatandaşla-
rın bir araya geldiği Türkiye’nin özeti
bir ilçe olduğunu belirten Çağırıcı ise
şunları söyledi: “Kardeşliğin dayanış-
manın güzel noktada olduğu ilçemizde
gönül dostlarına hizmet etme fırsatı
veren Rabbime şükürler olsun. Burası
dahil olmak üzere şimdiye kadar 20’ye
yakın camimizin kentsel dönüşüm kap-
samında yenilenmesi tamamlanmış
oldu. Güzel bir dayanışma sonucunda
güzel bir eser ortaya çıktı. Tekrar hayırlı
olmasını temenni ediyorum. İnşallah
burada vatanına, milletine ve dinine
hizmet edecek güzel nesiller yetişecek.”
Programın ardından protokol üyeleri-
nin hep birlikte kurdele kesmesiyle cami
ibadete açıldı. 750 metrekare üzerine
kurulu olan camide aynı anda 1400 kişi
namaz kılabiliyor. Ayrıca camide eğitim
ve kültür faaliyetleri de yapılabilecek.

BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

Eczaneler atık
toplayacak
‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yağ, tekstil
ürünü, elektronik eşya, plastik, kâğıt, cam
atıklarını geri dönüşüme kazandıran Es-
enyurt Belediyesi, başlattığı yeni uygula-
mayla atık ilaçları toplamak için ilçe
genelindeki tüm eczanelere ‘Atık İlaç
Toplama Kutuları’ dağıttı

IMAM ALI CAMII
IBADETE ACILDI
Kentsel dönüşüm kapsamında 2018 yılında yıkılan ve Bağcılar Belediyesi’nin de desteğiyle yenilenen İmam Ali Camii düzen-
lenen törenle ibadete açıldı. Eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yürütüleceği camide aynı anda 1400 kişi ibadet edebilecek

Bağcılar Belediyesi, iş adamları ve vatandaşların desteğiyle tekrar yapımına başlanan caminin inşaatı
pandemiye rağmen iki yılda tamamlandı. İmam Ali Camii bugün düzenlenen törenle ibadete açıldı. 

Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü, ilaçların ayrıştırı-
larak doğaya zarar veremeyecek şekilde

imha edilebilmesi için ilçedeki eczanelere Atık İlaç
Toplama Kutuları yerleştirdi. Çevreye ve topluma
zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve
doğru şekilde imha edilebilmesi için İstanbul Ec-
zacılar Odası ile birlikte başlatılan çalışma kapsa-
mında vatandaşlar, evlerinde bulunan tarihi
geçmiş, kullanılmayan ilaçları kendilerine en yakın
eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Atık
kutularına bırakılan ilaçlar, ekipler tarafından be-
lirli aralıklarla toplanarak imha edilecek. İlaçların
çöpe karışmasını önlemek amacıyla böyle bir ça-
lışma başlattıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mü-
hendisi Selda Şimşir, “Geri dönüşüm çalışmaları
kapsamında atık ilaçları toplamaktayız. İstanbul
Eczacılar Odası ile düzenlediğimiz protokol kap-
samında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına
gönüllü eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları
ve bilgilendirme afişleri bırakıyoruz. Bu şekilde va-
tandaşlarımızın evindeki kullanılma süresi geçen
ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir
şekilde imha edilmesini sağlayacağız” dedi. 
BARIŞ KIŞ
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D uymuşsunuzdur… Son yıllarda sıkça
duyulan bir kelime ‘Start-
up‘… ‘Start-up‘ İngilizce kökenli bir

kelime… ‘Start-up‘ kelime olarak başlamak,
başlangıç gibi anlamları ifade eder… Türkçe
karşılığı bir kelime yok… İlk olarak 2000’li
yılların başında Amerika’da ortaya çıkıp dün-
yaya yayılan bir iş modeli… Türkiye’de giri-
şimcilik ile karıştırılan bir model… Halbuki
ikisi arasında önemli farklar var…

* * * *
Girişimcilik en basit anlatımıyla risk alarak iş
kurmaktır… İllaki yeni bir ürün veya bir fikir
olması şart değil… Tüketicinin, piyasanın ih-
tiyacı belirlenir… Bu ihtiyaca göre halen pi-
yasadaki mamul/üretim değiştirilir,
geliştirilir…. Ardından kar amacıyla üretilip
tüketicilere satılır… Girişimcilik zaten çö-
zümü olan bir sorunu yeniden yapılandırmak
olarak da nitelenebilir… 

* * * *
‘Start-up‘ ise çözümü olmayan sorunlara
çözüm bulma odaklı çalışır. Araştırma geliş-
tirme faaliyetleri yapar… ‘Start-up‘ şirketleri
her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre,
tabii ilk sırada Silikon Vadisi’nin yurdu San
Francisco geliyor. Ardında sırayla New York,
Londra, Pekin, Tel Aviv, Berlin… İstanbul 80.
sıradaymış… Bunlar genel bilgiler… Merak
eden araştırabilir…

* * * *
Öğretim üyesi bir dostum sayesinde öğren-
dim… Türkiye’de önemli bir ‘Start-up‘ şirke-
tinin varlığını… ‘RS Research‘… Duymamış
olabilirsiniz… Biyoteknolojik ilaç/aşı konu-
sunda faaliyet gösteren RS Research akciğer
kanseri için ilaç geliştirmiş… faz-1 klinik ça-
lışması için gönüllüleri kabul etmeye başla-
mış. Klinik çalışmaları Koç Üniversitesi
Hastanesi ve Ankara Dr. Abdurrahman Yur-
taslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde yürütülüyormuş…

* * * *
İlacı geliştiren Boğaziçi Üniversitesi Kimya
Mühendisliği mezunu, ABD Boston Üniversi-
tesi’nden doktoralı Rana Saryal… ‘Dünyada
bunları başaran insanların bizden farkı
yok‘ diyormuş… Bravo, tebrikler…
2015’te ‘RS Research‘ Start-up şirketini  kur-

muşlar… Diğer kurucu ortağı, operasyon di-
rektörü Sena Nomak ‘Küçük hücre dışı akci-
ğer kanseriyle başladık ama arkadan gelenler
de olacak‘ diyor…

* * * *
Biyoteknoloji firmaları tıpta geleceğin teme-
lini hazırlıyorlar... BionTech’in kurucuları
arasındaki Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr.
Özlem Türeci de aşıdan önce yıllardır kanser
tedavisinde kişiye özel aşı üzerinde çalışı-
yor… Şu anda onlar da cilt kanseri tedavi-
sinde iki ilacı kinik safhasına
getirdiler…  Biyoteknolojik ilaçlar/aşılar
canlı organizmalar ile üretiliyor... Sentez
kimyasıyla üretilen klasik ilaçlara göre
farklı... Türkiye’de de tıbbi biyoteknolojinin
geliştirilmesi şart…

* * * *
Tekrar hatırlatmak da fayda var… Aşı / ilaç /
gıda / temiz su / enerji / bigdata / yüksek tek-
noloji gibi alanlar bir ülke için hayati öneme
haiz... Bu alanlarda başa güreşmek şart... Ör-
neğin dünyada en çok satılan 100 ilacın
48’i artık biyoteknolojik ilaçlar... Bu ilaçların
pazar payı dünyada 220 milyar doları bulu-
yor. 2030’da biyoteknolojik ilaçların payının
yüzde 80’i bulacağı tahmin ediliyor… Türki-
ye’de ilaç pazarı 31 milyar lira civarında...
Biyoteknolojik ilaçların payı şimdiden 5,1
milyar lira…

* * * *
İthalata dayalı biyoteknolojik ilaç tedarik mo-
deli Türkiye için sürdürülebilir bir model
değil… RS Research gibi Start-Up şirketler
desteklenmeli… Unutmayalım… BionTech
şirketi de yıllardır zarar ediyordu… Alman
Brügmann kardeşler yıllardır maddi olarak
destekliyordu… Az buz değil… Üç haneli
milyonlar seviyesinde… Bu tutum Türkiye
için alışılmış bir şey değil… Sermayedarların,
sanayicilerin böyle çalışmaları uzun soluklu
desteklemeleri maalesef pek görülmez…Not:
Türkiye günlerdir bir felaket ile savaşıyor…
Yeşil vatan yanıyor, ama yangınların  büyük
bölümü kontrol altına alındı/söndürüldü…
Çalışmalara katılan herkese minnettarız…
Hayatını kaybedenler için de üzüldük… Me-
kanları Cennet olsun… Allah Türkiye’ye böyle
bir felaketi tekrar göstermesin….

T ürkiye'nin ciğerlerini
yakan orman yangınları
sonrası Damga Gaze-

tesi İmtiyaz sahibi Mehmet
Mert, Milas'a giderek gelişme-
leri yerinde takip etti. Milas'ta
yangın sonrası ortaya çıkan
manzaranın dehşet verici oldu-
ğunu kaydeden Mert, yangın

nedeniyle oluşan tahribatın maddi ve man-
evi anlamda ciddi boyutlara ulaştığını ak-
tardı. Yer yer belli bölgelerde yangınların
devam ettiğini ve helikopterlerle yangınlara
müdahale edildiğini hatırlatan Mert, Mi-
las'ta ortaya çıkan manzaraya ilişkin detay-
ları sizin için paylaştı.

Ormanlar peşkeş mi çekildi?

Yangın bölgesine ulaşmaya çalışırken or-
manlık arazilerdeki lüks villaları görüntüle-
yen Mert, benzer villalardan yanan
bölgelerde de yapılabileceğini anımsattı.
Özellikle yöre halkının bu konuda endişeli
olduğunu anlatan Mert şu ifadeleri kul-
landı; “Milas yangın yerine giderken bu gö-
rüntüyü gördüm ve burada durdum.
Tamam ormanlarımız yanıyor. Küresel
ısınma mı, terör mü. Ama peki bu görün-
tüyü kim yaptı? Buradan yetkililere soruyo-
rum. Ormanı işgal ederek oluşturulan bu
yapılara kim izin verdi? Bunun anlamı

nedir? Bunları soruyorum. Demek ki or-
manları küresel ısınma, terörden ziyade in-
sanoğlu olarak biz yakıp, yıkıyoruz. Üzerine
villalar koyuyoruz. Yani o evleri yapacak
başka yer mi kalmadı da, buralara yapıyor-
sunuz. Milas'ta köylüler der ki; bu yangın
çıkan yerlerin bir kısmı Katarlılar dahil ya-
bancılara satılmış. Bunlar tabii ki bir iddia
ama bildiğimiz bir şey var ki ormanların
içine ev, bark yapılmış, buralar peşkeş çekil-
miş. Yazık çok yazık.”

Lastik patladı sandım ama...

Aydın yoluna girmesiyle birlikte burnuna
sürekli duman kokusu geldiğini aktaran
Mert, “Milas'tayız. Bakın burası yangın va-
disi. Aşağıda itfaiye araçları, karşıda yine
çeşitli yardım araçları var. Yukarıda helikop-
terler var. Bu yola aracımla geldim, tam gi-
remedim ve yarıya bıraktım. Bu yolu sırf
yangını söndürmek için açmışlar. Taze bir
yol. Yangın tam söndürüldü derken bu
sabah tekrar yangınlar baş göstermiş. Heli-
kopterler hala bölgeye su taşıyor. Şu an gör-
düğümüz dumanlar, orman yangınından
kalan dumanlar. Termik santrali bölgeye 7-8
kilometre uzaklıkta. Termik santraline sıçra-
masın diye bir takım ağaçları kesmişler.
Doğrusu İzmir'i geçtim. Aydın il sınırından
itibaren inanılmaz bir duman kokusu sardı
arabayı. Önce lastik patladı sandım ama

biraz ilerledikçe etrafa dumanların yayıldık-
larını gördüm. Ne yazık ki yol boyunca; du-
manlara tanıklık ettim. Jandarma ve polis
ekipleri her tarafı kontrol altına almış, bir
takım geçişleri yasaklamışlar. İnanın insanın
ciğerleri yanıyor bir taraftan şaşkınlık yaşı-
yor. Ama öte yandan da ciddi anlamda
üzülüyor. Umarız insan olarak bütün bu ya-
şananlardan ders çıkarırız, umarız tedbir
alırız. Umarız bir daha yaşanmasın diye eli-
mizden geleni yaparız. Bizler millet olarak
çabuk unutuyoruz. Deprem oluyor unutu-
yoruz, kaza yaşanıyor önlem almayı unutu-
yoruz. İnşallah yangından ders alırız”
ifadelerini kullandı.

Birçok köy haritadan silindi

Yangın nedeniyle birçok köyün haritadan si-
lindiğini de vurgulayan Mert şöyle dedi;
“Buraya gelmemiz bugün önemli. Yangın
anında elimizden bir şey gelemedi belki
ama ancak istedim ki bu atmosferi de pay-
laşayım, görelim. Bu yangınların zararlarını
da kestirmek mümkün değil. Bugün bir
takım yerlerdeki zararlar açıklanmış. Sadece
Manavgat'taki zararın 1 milyar Türk Lirası
olduğu hesaplanmış. Bildiğim kadarıyla
170-180 yangın çıktı. Bunların çoğu ilçe
merkezi yerleşke idi, 11-12 tanesi şehir mer-
kezindeydi. Birçok köy haritadan silindi.
Yine görüyorsunuz itfaiye ekipleri çalışıyor.”

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1428318)

İŞ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ

Sultangazi Belediyesi Personel Anonim Şirketi Bünyesinde Sürekli İşçi Pozisyonunda Çalışan Per-
sonellere Verilecek 2021 Yılı Kışlık İş Elbisesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/448078
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı 54/1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02124594081 -
c) Elektronik Posta Adresi :info@sugas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :67 Kalem İş Elbisesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Şartnamede belirtilen yerler.
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren iş başlar ve 

40 takvim günü içerisinde işin teslimi tamamlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Uğurmumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 K.4 Sultangazi/İstanbul
b) Tarihi ve saati :02.09.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevap-
ları ve açıklamaları içeren doküman:
1 (Park Bahçeler ) MONT, 2 (Park Bahçeler ) PANTOLON, 3 (Park Bahçeler ) ÇELİK BURUN BOT,4
(Park Bahçeler ) KAYNAKÇI BOT (Kaynakçı),5 (Park Bahçeler ) YALITIMLI BOT (Elektrikçi),6 (Park
Bahçeler ) SWEATSHİRT,7 (Park Bahçeler ) BERE,8 (Park Bahçeler ) İŞÇİ TULUMU,9 (Park Bahçe-
ler )KAYNAKÇI VE ELEKTRİKÇİ TULUMU,10 (Park Bahçeler ) İŞ ELDİVENİ,11 (Park Bahçeler )
KAYNAKÇI ELDİVENİ,12 (Park Bahçeler ) ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ,13 (Park Bahçeler ) KORUYUCU
GÖZLÜK,14 (Park Bahçeler ) KAYNAKÇI GÖZLÜK,15 (Park Bahçeler ) TOZ MASKESİ,16 (Park
Bahçeler ) GAZ MASKESİ,17 (Park Bahçeler ) GAZ MASKESİ FİLTRESİ,18 (Fen İşler ) MONT,19
(Fen İşler ) PANTOLON, 20 (Fen İşler ) ÇELİK BURUN BOT,21 (Fen İşler ) SWEATSHİRT,22 (Fen
İşler ) BERE
23 (Fen İşler ) İŞÇİ TULUMU,24 (Fen İşler ) İŞÇİ ELDİVENİ,25 (Fen İşler ) NİTRİL ELDİVEN,26 (Fen
İşler ) ASFALT AYAKKABISI,27 (Fen İşler ) YAĞMURLUK
28 (Fen İşler ) KORUYUCU GÖZLÜK,29 (Fen İşler ) ÇİZME,30 (Fen İşler ) VİNLEX ÇİZMELİ KANAL

TULUMU,31 (Zabıta)  MONT,32 (Zabıta) PANTOLON,
33 (Zabıta) BOT,34 (Zabıta) SWEATSHİRT,35 (Zabıta) KOL ARMASI,36 (Zabıta) KEP,37 (Zabıta)
BERE,38 (Güvenlik) MONT,39 (Güvenlik)  PANTOLON
40 (Güvenlik)  BOT,41 (Güvenlik) SWEATSHİRT,42 (Güvenlik) KEP,43 (Güvenlik) BERE,44 (Güven-
lik) TAKIM ELBİSE,45 (Çevre Koruma ) MONT
46 (Çevre Koruma ) PANTOLON,47 (Çevre Koruma ) ÇELİK BURUN BOT,48 (Çevre Koruma ) SWE-
ATTSHİRT,49 (Çevre Koruma ) BERE,50 (Çevre Koruma ) YAĞMURLUK ALT – ÜST,51 (Çevre Ko-
ruma ) ÇİZME,52 (Çevre Koruma ) VARDİYA AMİRİ VE BÖLGE KONT. GÖMLEK,53 (Çevre Koruma
) VARDİYA AMİRİ VE BÖLGE KONT. PANTOLON,54 (Çevre Koruma ) ŞOFÖR, OPERATOR VE
MAH. KONT. AYAKKABI,55 (Çevre Koruma ) TOZ MASKESİ,56 (Çevre Koruma ) İŞÇİ ELDİ-
VENİ,57  (İşlerme Müd.) MONT,58  (İşlerme Müd.) PANTOLON,59   (İşlerme Müd.) ÇELİK BURUN
BOT,60  (İşlerme Müd.) SWEATTSHİRT,61   (İşlerme Müd.) BERE,62  (İşlerme Müd.) YAĞMUR-
LUK,63  (İşlerme Müd.) ÇİZME ,64  (İşlerme Müd.) ÇAYCI GÖMLEK,65  (İşlerme Müd.) ÇAYCI PAN-
TOLON,66  (İşlerme Müd.) ŞOFÖR VE ÇAYCI AYAKKABI,67  (İşlerme Müd.) ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ
B) NUMUNE KABUL ŞARTLARI
1. Numuneler; Teknik Şartnamesine uygun, her numune üzerinde İhale Kayıt Numurası, istekli
firma adı, malzeme sıra numarası ile malzeme cinsi/adı yazılı olacak etiketler ile yukarıda belirtilen
şartlarda ve en geç ihale gününden bir gün önce hazır bir şekilde sunulacaktır. Bu şekilde sunul-
mayan ve eksik numunesi bulunanlar numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından alınmayacaktır
(Belirtilen saatten sonra malzeme girişine izin verilmeyecektir).
2. İdaremizin Numune İhale Komisyonu Tarafından, daha sonradan yaşanması muhtemel karışık-
lıkların önüne geçilmesi amacıyla getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa
eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutana-
ğın bir sureti de istekliye verilecektir. (Malzemeler SUGAŞ Müdürlük ofisine teslim edilecektir.)
3-Teknik şartnamede yer alan hususlar çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde komisyon tara-
fından incelenecek numunelerin sonucu değerlendirilecel olup, teknik şartnameye uymayanlar
değerlendirme dışı bırakılabilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zo-
runludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uğurmumcu Mah. Atatürk Bulvarı No:54 K.4 Sultangazi/
İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Halit Çelikbudak
Biyoteknoloji

alanında sevindirici
bir gelişme

İnfo@gazetedamga.com.tr

Türkiye'yi sarsan ve yer yer belli bölgelerde hala devam eden yangınları, Damga Gazetesi yerinde izledi. Milas'a
giden Mehmet Mert, ilçede şimdiye kadar yangın nedeniyle oluşan zararı gözler önüne sererken, sadece Ma-
navgat'ta 1 milyar Türk Lirası değerinde zarar meydana geldiğini açıkladı. Milas'ta da durumun farklı olmadığını
aktaran Mert, “Buradaki halk, yanan yerlerin Katarlılara, yabancılara peşkeş çekildiğini iddia ediyor” dedi

MEHMET
MERT

ÖZEL HABER

Milas'ta yangın sonrası
ortaya çıkan görüntüleri
aktaran Mehmet Mert,
bölgede yaşanan acıyı
gözler önüne serdi.

YANGININ ZARARI
COK BUYUK

Ormanlık arazinin içindeki villa-
ları görüntüleyen Mert, şu anda
da yanan ormanlarda da benzeri
yapıların yükselmesinden halkın
endişe duyduğunu ifade etti.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma
Derneği (HAÇİKO), afet bölgelerinde kalaba-
lık bir ekiple arama, kurtarma, tedavi ve bakım
çalışmalarını yaptığı hayvanların,
ömürlerinin kalan bir kısmını daha
mutlu geçirmelerini sağlamak ama-
cıyla İstanbul'da HAÇİKO Yaşam
Çiftliği kuruyor. Dernek olarak ilk
günden beri sahada olduklarını belir-
ten HAÇİKO Kurucu Başkanı
Ömür Gedik "Önce Manavgat tara-

fında başladı. Biz ekiplerimizi ilk önce Manav-
gat ve Antalya tarafına yolladık. Sonrasında
Marmaris'ten haberler gelmeye başladı. Sonra
Bodrum, Muğla ama aynı zaman da eş za-
manlı olarak da Van'da sel felaketi yaşandı ve

orada da büyükbaş, küçükbaş hayvan-
ların selde sürüklenerek ciddi şekilde
yaralandığı haberini aldık. Bir ekibimizi
de Van'a yolladık. Türkiye'nin çeşitli
yerlerinde bir yerde yangın, bir yerde
selle mücadele eden HAÇİKO ekiple-
rine ben hepsine buradan çok çok te-
şekkür ediyorum" dedi.

HAÇİKO hayvanlara sahip çıktı

Ömür Gedik
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K artal Belediyesi tarafından Meh-
met Ali Büklü Parkı’nda hizmete
sunulan Sosyal Tesisler’de pan-

demi önlemleri alınarak düzenlenen top-
lantıya; Başkan Yardımcısı İmam
Aydın’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kar-
tal’daki mahalle muhtarları
katıldı.Muhtarlar Toplantısı’nın 2021 yılı
Ağustos ayı oturumunda ilk sözü alan
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
İmam Aydın pandemi sürecinin sıkıntıla-
rının sürdüğünü belirterek ellerinden
gelen gayreti ve çabayı sarf etmeye devam
ettiklerini söyledi.

Ciddi takviyeler yaptık

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akde-
niz’de ve Ege’de çıkan yangınlardan do-
layı çok üzgünüz. Hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyo-

rum. Bu hepimizin ortak acısıdır. Yangın-
ların başladığı üçüncü günden itibaren
biz Kartal Belediyesi olarak çok ciddi tak-
viyeler yaptık. Yangın bölgelerinde 1
arama kurtarma aracımız, 2 arazözümüz,
1 ambulans, 4 sağlık personeli ve 17 per-
sonel ile hizmet verdik. Aynı zamanda
gıda, ilaç, giyim ve su gibi temel ihtiyaçla-
rın taşınması için de ciddi takviyeler, kat-
kılar sunduk. İstanbul İtfaiyesi ve diğer
belediyelerin destek ekipleri ile birlikte
gece gündüz insanüstü bir mücadele
veren ekiplerimiz, bu akşam Kartal’ımıza
dönüş yapıyor. Her birine yürekten teşek-
kür ediyorum, gösterdikleri çabaları, ver-
dikleri mücadeleyi asla unutmayacağız.
Halkımız da dayanışma konusunda
büyük özveride bulundu. Umarım bu
beklenen yağmur, orman yangını riskini
tamamen ortadan kaldırır. Bu felaketten
ders alınmasını ve ciddi önlemler alınma-

sını umuyoruz. Felaketlere genel yönetim-
den başlayarak yerel yönetimlere kadar
hazırlanmalıyız. Bu felaket biraz da bunu
ortaya koydu. Biz Kartal Belediyesi olarak
sorunları birlikte çözmek için siz değerli
muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu
aylık toplantı artık belediyemizin bir gele-
neği oldu. Sorunları birlikte tespit edip
çözüm yollarına birlikte karar vermeyi
önemsiyoruz.” Başkan Yardımcısı İmam
Aydın’ın konuşmasının ardından Kar-
tal’daki 20 mahalleden toplantıya katılan
muhtarlar da söz alarak mahallelerinin
sorunlarının yanı sıra görüş ve taleplerini
iletti. Toplantıda muhtarlar revize edilen
parkları ve sosyal tesisleri çok beğendikle-
rini ifade ederek mahalleleri ile ilgili sorun
ve önerileri aktardı.

Kreş kayıtları yapıldı

Toplantıya katılan bütün muhtarları din-

leyen Başkan Yardımcısı İmam Aydın,
görüş ve önerileri için muhtarlara teşek-
kür etti. Sonuç bölümünde de kısa bir
konuşma yaşan Başkan Yardımcısı
İmam Aydın, tüm talep ve önerilerin
kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere
iletildiğini söyledi. Mahallelerin sorunla-
rının mümkün olduğunca kısa zamanda
çözüleceğini belirten Aydın, Kartal Bele-
diyesi Kreşleri ’ne bu yıl büyük bir talep
olduğunu belirterek 500 civarı kontenjan
için 2000’den fazla başvuru olduğunu ve
haksızlık olmaması için noter huzurunda
kura çekilişi yapılarak kreş kayıtlarının
yapıldığını söyledi. Kartal Belediyesi
Dragos Su Sporları Merkezi’ne muhtar-
ları davet eden Aydın son olarak sinek ve
haşerelerle ile mücadele kapsamında
ilaçlama çalışmalarını İBB ekipleri ile
birlikte geçen yıla göre 2 katına 
çıkardıklarını söyledi. 

Kartal muhtarları
ihmal etmedi Kağıthane’de

asayiş berkemal

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
Gültepe'de esnafların güvenliğine yönelik geniş
kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ya-
pılan dev denetime motorize yunus ekiplerinin
yanı sıra trafik şube ekipleri ile sokak bekçileri de
destek verdi. Yapılan geniş çaplı denetim kapsa-
mında Harmantepe Meydanı'nda bulunan cadde,
sokaklar ve sokaklarda bulunan dükkanlar ile kı-
raathaneler didik didik arandı. Cadde ve sokakla-
rın aranmasının ardından uygulama yapan polis
ekipleri şüpheli araçları durdurduktan sonra va-
tandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorgu-
ladı. İlçede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri
şüpheli bulunan birkaç kişiyi de gözaltına aldı.
Gerçekleştirilen dev denetim sonrasında gözaltına
alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne götü-
rülürken, polisinin ilçe genelinde cadde ve sokak-
larda sürekli olarak devriye gezdiği, suça ve
suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Kartal Belediyesi tarafından 12 yıldır her ayın ilk haftasında düzenlenen Muhtarlar Toplantısı,
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, motorize yunus
ekipleri, trafik polis ekipleri ve
sokak bekçilerinin de desteği ile
Gültepe'de geniş kapsamlı bir
asayiş denetimi gerçekleştirdi



Hacızade, İsrail Başbakanı Naftali 
Bennett ve Savunma Bakanı 
Benny Gantz’ın saldırı tehdidi 

ve ABD’li yetkililerin İran’a yönelik 
açıklamalarıyla ilgili İran devlet 
medyasına konuştu. İran’ın bu konu-
larla ilgili sınavını verdiğini savunan 
Hacızade, “Daha önce denediler ve 
nasıl cevap alacaklarını biliyorlar. 
Bizim hem gücümüz var hem de bunu 
kullanacak irademiz. Kesinlikle sert 
yanıt veririz. O yüzden böyle bir hata 
yapamazlar.” ifadelerini kullandı.

Hacızade, “Düşmanın her türlü 
saldırısına İran’ın cevabı sert ve ezici 
olacaktır.” dedi.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer’in 
sahibi olduğu İngiltere 
merkezli Zodiac Mariti-
me Denizcilik Şirketine 
ait Liberya bandıralı 
“Mercer Street” adlı 
petrol tankeri, 29 
Temmuz’da 
Tanzanya’dan 
Birleşik Arap 

Emirlikleri’ne giderken Umman Deni-
zi’nde saldırıya uğramış, saldırıda biri 
İngiliz, diğeri Rumen 2 kişi hayatını 
kaybetmişti. İsrail ile İngiltere, in-

sansız hava aracıyla 
düzenlendiği 

belirtilen saldı-
rının arkasın-
da Tahran’ın 
olduğunu 
ileri sürmüş, 
İran Dışişleri 

Bakanlığı ise 
suçlamaları red-

detmişti.
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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

 
 

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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Yüzde 86’sından 
fazlası kayıt dışı

Dünya genelinde 90 ülkede 476 milyondan fazla yerlinin yaşadığı 
tahmin ediliyor, bu da küresel nüfusun yüzde 6,2’sini, en yoksul-

ların ise yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor

SERT KARSILIK VERiRiZ!

TAYLAND’DA YiNE ORTALIK KARISTI

90 ULKEDE 476 90 ULKEDE 476 
MMiiLYON YERLLYON YERLii

AZERBAYCAN Savunma 
Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada, Azerbaycan-Er-
menistan sınırının bulun-
duğu Azerbaycan’a bağlı 
Nahçıvan Özerk Cumhuriye-
ti’nin Arazdeyen-Sederek ili 
istikametindeki Azerbaycan 
mevzilerinin, Ermeni askerleri 
tarafından ateş altına alın-
dığını belirtildi. Bakanlıktan 
yapılan açıklamada, Ermeni 
askerlerinin cevap ateşiyle 
susturulduğu ve olayda Azer-
baycan askerleri arasında 
ölen veya yaralanan olmadığı 
kaydedildi. Bölgedeki duru-
mun Azerbaycan askerleri-
nin kontrolü altında olduğu 
aktarıldı.

Ermenistan 
Azerbeycan’a 

ateş açtı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 
verilerinden ve Yerli Halk-
ların Sorunları için Ulusla-

rarası Çalışma Grubunun (IWGIA) 
“Yerli Dünyası-2020” raporundan, 
dünyada yaşayan yerli halkla-
ra ilişkin bilgileri derledi. BM, 
diğer halkların veya devletlerin 
işgaline uğramadan önce belli 
coğrafyada yerleşmiş, gelenek-
sel değerlerini, sosyal, kültürel 
veya siyasal yaşam şekillerini ve 
geleneksel kurumlarını tam veya 
kısmen koruyabilmiş toplumları, 
“yerli halk” olarak adlandırıyor. 
Dünya çapında çok sayıda yerli 
halk, kendi kendini yönetmesine 
ve bazılarının çeşitli biçimlerde 
özerklik kurmada başarılı olması-
na rağmen birçok yerli halk hala 
toprakları, bölgeleri ve kaynak-
ları üzerinde kontrol uygulayan 
merkezi hükümetlerin nihai 
otoritesine tabi olarak yaşıyor. BM 
verilerine göre, dünya genelinde 
90 ülkede 476 milyondan fazla 
yerlinin yaşadığı tahmin ediliyor. 
Yerli halklar; dünyanın tahmini 7 
bin dilinin ezici bir çoğunluğunu 
konuşuyor ve 5 bin farklı kültürü 
temsil ediyor. Dünya nüfusunun 
yüzde 6,2’sini, yoksulların da 
yaklaşık yüzde 15’ini yerliler oluş-
turuyor. BM Yerli Halklar Çalışma 
Grubunun ilk toplantısını yaptığı 9 

Ağustos 1982 tarihi, “Uluslararası 
Dünya Yerli Halklar Günü” ilan 
edildi. Dünyanın pek çok yerinde 
“9 Ağustos Dünya Yerli Halklar 
Günü” vesilesiyle kutlamalar 
yapılıyor.
Bu yılın teması

“Uluslararası Dünya Yerli 
Halklar Günü”nün bu yılki teması; 
toplumsal sözleşmenin önemine 
ve yerli halkın toplumun egemen 
unsurlarınca dışlanmasına maruz 
kalmasına referansla, “Kimseyi 
geride bırakmamak: Yerli halklar 
ve yeni bir toplumsal sözleşme 
çağrısı” olarak belirlendi.

Yerli halkların topraklarından 
sürüldüğü, kültürlerinin ve dil-
lerinin aşağılandığı, halklarının 
siyasi ve ekonomik faaliyetlerden 
dışlandığı birçok ülkede yerli halk, 
başlangıçta hiçbir zaman toplum-
sal sözleşmeye dahil edilmedi 
ve toplumsal sözleşme egemen 
nüfuslar arasında yapıldı. Son 
yıllarda çeşitli toplumlar; özürler, 
hakikat ve uzlaşma çabaları, yasal 
reformlar ve anayasal reformlar 
da dahil olmak üzere bu sorunu 
çözmeye çalışırken, uluslararası 
düzeyde bu çabalar BM Dekla-
rasyonu’nun kabul edilmesini ve 
“Yerli Halkların Hakları ve Yerli 
Sorunları Daimi Forumu” gibi 
danışma organlarını içeriyor.

BM rakamlarına bakıldığında, yerli 
halkların birçok konuda dezavantajlı 
konumda olduğu görülüyor. Buna göre, 
küresel olarak yerli halkların yüzde 86’sın-
dan fazlası kayıt dışı ekonomide çalışır-
ken; bu oran yerli olmayanlarda yüzde 66 
olarak ifade ediliyor. Yerli halkların, yerli 
olmayanlara kıyasla aşırı yoksulluk içinde 
yaşama olasılığı yaklaşık üç kat daha 
fazla olarak dikkati çekiyor. Küresel olarak 
istihdamda olan tüm yerli halkların yüzde 
47’si eğitimsizken, yerli olmayanların 
yüzde 17’si eğitimsiz durumda. Bu farkın 
kadınlar için daha da yüksek olduğuna 
işaret ediliyor.

En çok yerlinin yaşadığı ülke: Çin
IWGIA’nın “Yeril Dünyası-2020” rapo-

runa göre, Grönland’ın nüfusunun yüzde 
88’i, Fransız Polinezyası’nın yüzde 80’i, Bo-
livya’nın yüzde 48’i, Guatemala’nın yüzde 
43,8’i ve Nepal’in yüzde 36’sı yerlilerden 
oluşuyor. Nüfusa oranla en çok yerli bu 
ülkelerde yaşıyor. Asya kıtası, “en çok 
yerliyi barındıran kıta” olarak öne çıkıyor. 
Sadece Çin’de 112 milyon yerlinin yaşa-
dığı tahmin ediliyor ve bu rakam, Çin’i en 
çok yerlinin yaşadığı ülke yapıyor. Çin’i, 
104 milyon yerliyle Hindistan, 60 milyon 
yerliyle Endonezya takip ediyor.

BİLİM adamlarının “olimpik 
yarasa” lakabını taktığı, bü-
yüklüğü insan başparmağını 
geçmeyen yarasa saldırının 
ardından yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen hayatını 
kaybetti.Kanadında “Londra 
Hayvanat Bahçesi” damgası 
bulunan yarasayı, Pskov’a 
bağlı Molgino köyünde 
yaşayan Svetlana Lapina’nın 
bulduğu belirtildi. Lapina’nın 
yarasanın durumunu İn-
giltere’deki yarasa koruma 
vakfı Bat Conservation Trust’a 
bildirdiği aktarıldı.
En uzun 2. yolculuk 
Londra’dan Rusya’ya uçan 8 
gram ağırlığındaki yarasanın 
kat ettiği yol bir yarasa tara-
fından yapılan en uzun mesa-
feli 2. yolculuk oldu. Bilinen 

en uzun yolculuğu ise 2019’da 
Letonya’dan İspanya’ya uçan 
ve 2 bin 224 kilometre yol kat 
eden aynı tür bir başka yarasa 
gerçekleştirmişti.
İklim krizi etkili
Uzmanlar pipistrelle yarasa-
ları göçünün uzun mesafelere 
çıkmasının, iklim kriziyle 
bağlantılı olduğunu ifade 
etti. İklim krizinin gelecekte 
başka türlerin de göç rotaları 
ve mesafeleri üzerinde etkili 
olacağı tahmin ediliyor. Öte 
yandan üreme, dağıtım ve göç 
davranışlarına ışık tutmak 
için 2014 yılında başlatılan 
ulusal bir proje kapsamında, 
İngiltere’de şu ana kadar 2 bin 
600’den fazla Nathusius pi-
pistrelle yarasası kayıt altına 
alındı.

OLiMPiK YARASA
kedi kurbanı oldu
İngiltere’nin başkenti Londra’dan Rusya’ya yaklaşık 2 bin kilomet-
re uçan Nathusius pipistrelle cinsi dişi yarasa rekor kırarken, Rus-
ya’nın Pskov bölgesine ulaştığında bir kedinin saldırısına uğradı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İsrail’den gelen sal-
dırı tehditleri üzerine, “Düşmanın her türlü saldırısına İran’ın cevabı sert ve ezici olacaktır.” dedi

Ermenistan askerlerinin 
Nahçıvan’da Azerbaycan 
askerlerinin mevzilerine 

ateş açtığı bildirildi. Azer-
baycan askerleri arasında 
ölen veya yaralanan olma-

dığı kaydedildi

Tayland’ın başkenti 
Bangkok’ta yüzlerce kişi, 
hükümetin korona virüs 

salgını ile mücadele şeklini 
protesto etmek için sokaklara 
döküldü. Başbakan Prayuth 
Chan-ocha’nın konutuna 
yürümek isteyen protesto-
culara müdahale eden polis 
plastik mermi, tazyikli su ve 
biber gazı kullanırken öfkeli 
protestocular ise polis aracını 
ateşe verdi. Güneydoğu Asya 
ülkesi Tayland’ın başkenti 
Bangkok’ta sokaklar savaş 
alanına döndü. Hükümetin 
korona virüs salgınını yönet-
me şekline ve ekonomideki 
kötü gidişata tepki gösteren 
yüzlerce kişi, başkentte 
sokaklara döküldü. Protesto-
cular, istifasını talep ettikleri 
Tayland Başbakanı Prayuth 
Chan-ocha’nın konutuna 

doğru yürüyüşe geçti.Bunun 
üzerine polis, Zafer Anıtı 
yakınında bir yolu konteyner 
kullanarak trafi ğe kapatırken 
protestocuları dağıtmak için 
göz yaşartıcı gaz ve plastik 
mermi kullandı. Polisin mü-
dahalesiyle iki taraf arasında 
tansiyon giderek yükseldi. 
Öfkeli protestocular bir polis 
aracını ateşe verdi.
Salgında rekor ölüm

Tayland’da korona virüs 
salgınında son 24 saatte 21 
bin 838 vaka tespit edilmesiy-
le toplam vaka sayısı 736 bin 
522’ye yükseldi.Son 24 saatte 
virüs nedeniyle 212 can kaybı 
kayıtlara geçerken, bu sayı 
salgının başlangıcından bu 
yana bir günde kaydedilen 
en yüksek ölüm sayısı oldu. 
Toplam can kaybı sayısı da 6 
bin 66’ya ulaştı.
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SANATÇILAR Girişimi çok önemli mese-
lelere değinilen bir kamuoyu açıklaması 
yaptı. Kültür ve sanat dünyasının birçok 

isminin imza koyduğu ortak metinde tek adam 
yönetimi, yangın felaketi, Afganistan’dan Tür-
kiye’ye göç eden erkekler ve bunların akıbeti, 
yoksulluk, işsizlik, ekonomik sıkıntılar, seçim 
güvenliği konularına değinildi. Platformun açık-
lamasında muhalefete de uyarı ve çağrılar yer 
aldı. “Ülkemiz için kaygılıyız” başlığını taşıyan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Monarşilerde bile görülmemiş

 Türk tipi başkanlık sistemi diye de adlan-
dırılan tek kişi yönetiminin yarattığı sıkıntılar 
artarak sürmekte. Sorunların başında yargı 
güvenirliğinin yitmiş olması, yanı sıra da yasa-
manın elinin kolunun bağlanmış oluşu gelmek-
tedir. Aynı zamanda iktidardaki siyasal partinin 
başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü 
her türlü yasanın üstündedir. Geçmişteki ve 
günümüzdeki monarşilerde bile görülmemiş bir 
uygulamadır bu.
Toplum sürükleniyor 

Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın 
felaketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir so-
rumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün 
içine bakarak sorumluluğu başka kurumların 
üzerine atmada çekince görmemekte, toplum 
bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, 
kabul edilemez bir ortama ve bir altüst oluşa 
doğru sürüklenmektedir.
Afgan erkekler milis gücü mü?

Yaşanmakta olan bir başka felaket, özellikle 
Afganistan üzerinden dalga dalga gelmekte 
olan genç erkek topluluklardır. Bu yasa dışı göç 

olgusunun ülkemizin laik, demokratik, yurtsever 
yurttaşlarına, nüfusumuzun büyük çoğunluğu-
na karşı, olası bir milis güç oluşturma hazırlığı 
olduğu, ülkemizin geleceği için kaygı duymakta 
olan kesimlerce açıkça dile getirilmektedir. Bu 
göçmenlerin nerede konuşlandırıldıkları, ne 
yapmakta oldukları, nasıl bir yaşam sürdürdük-
leri yanıtını beklediğimiz bir sorudur.
Gençler umutsuzluk içinde 

Yoksulluk, işsizlik dibe vurmuş durumdadır. 
Tarihinin hiçbir dönemimde köle olmamış, 
sömürgeleşmemiş bir milletin çocukları olarak, 
paramızın dünya ölçeğinde baş döndürücü bir 
hızla değer kaybettiği günümüzde ise başımız 
ister istemez öne eğilmiştir. Euro, dolar ve 
benzer para birimlerinin geçerli olduğu ülke-
lerin düşük düzeyde gelir sahibi yurttaşları bir 
sömürgeye gelir gibi ülkemizde keyif sürmeye 
gelirlerken; düşük ve orta düzeyde gelir sahibi 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları başka ülke-
lere seyahat olanaklarını bütünüyle yitirmiş 
durumdadır. Gençliğimiz umutsuzluk içinde 
çırpınmakta, ilk fırsatta ülkeyi tek etmeye can 
atmaktadır.
Muhalefet eyleme geçmeli

Başta CHP olmak üzere muhalefetin çırpı-
nışlarını görmekle birlikte, toplum daha etken, 
daha güven ve cesaret verici, sözden çok eyleme 
dönük etkinliklerin beklentisi içindedir.Bizler, 
yazarlar, şairler, ressamlar, müzisyenler, sinema 
ve tiyatro sanatçıları, heykeltıraşlar, sanat ve 
kültürün her dalından sanat insanları, ülkemi-
zin geleceği için büyük kaygı içindeyiz. Muhale-
fetin demokrasi ve sosyal adalet için mücadele-
sine bütün olanaklarımızla katkı vermeye ve bu 
uğurda her türlü özveriye hazırız.

Sanatçılar Girişimi, Türkiye’nin önemli sorunları hakkında çarpıcı 
açıklamalar yaptı. Çok sayıda kültür sanat insanının imza attığı açık-

lamada, iktidara yönelik eleştirel tespitler ve sorgulamaların yanı 
sıra, muhalefete de uyarı ve çağrılar yer aldı 

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde tarihi Frig Vadisi’nde 40 gündür 
yürütülen kurtarma kazısında 10 metre yüksekliğindeki “Maltaş Anıt 

Abidesi” alt kısmındaki niş (oyuk) ile gün yüzüne çıkarıldı

Dünyaca ünlü Sivas bıçağını yaşatmak için yeni ustalar yetiştiriliyor. Üretiminde 76 
ayrı aşamadan geçen bıçağın yapımını öğrenen kursiyerler arasında kadınlarda var

SIVAS’TA geleneksel yöntemler-
le üretilen ve nü dünyayı saran 
Sivas bıçağı ustalarının sayısı her 

geçen gün azalıyor. Bu mesleği yaşat-
mak için geçtiğimiz aylarda açılışını 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın yaptığı Sanayi Mektebi Mü-
zesi’nde Sivas bıçağı eğitimi verilmeye 
başlandı. Kentte yaşayan birçok kursi-
yer bıçak ustası İsmail Gölebatmaz’dan 
bıçak yapımı dersi alıyor.Kursiyerler 
keskinliği ile dikkat çeken Sivas Bıçağı-
nın yapımını haftanın belirli günlerinde 
Sanayi Mektebinde ve bıçak ustası 
Gölebatmaz’ın sanayide bulunan atöl-
yesinde ders alarak öğreniyor.
Bizler son ustalardık

Sivas bıçağı ustası İsmail Gölebat-
maz yaşayan son ustalardan birisi 
olduğunu belirtip, “Sanayi Mektebi 
Müzesinin açılmasına çok sevindik. 
Daha önceden ne çırak yetişiyordu ne 
usta yetişiyordu, ‘bizler son ustalardık’ 
diyorduk ama şükür şuanda 10 tane 

kursiyerim var, isterim ki daha fazla 
olsun. Hem sanayide ve imalatçı arka-
daşlarımız yetişen çırağımız veyahut 
da kalfamız yok diyorduk. Tabi şuanda 
kalfa adayları hepsi usta adayları 
demeyelim çünkü burada belgelerini 
aldıktan sonra çalışma belgeleri ola-
cak, işyeri açma belgeleri olmayacak. 
Kendilerinde yeterlilik olduğu zaman, 
yeterlilik belgelerini yine biz vere-
ceğiz. Somut olmayan, unutulmaya 
yüz tutmuş kültürel miras bunlar. Biz 
tamamen ham madde olarak alırız, her 
şeyi elde yaparız. herhangi bir baskı 
pres gibi şeyler olmaz zaten gayemiz 
odur ‘unutulmaya yüz tutmuş sanat-
ları ayakta tutmak’. Bir de en güzeli 
Sanayi Mektebi Müzesi burada kurs 
vermek. Şuan ilk etapta yaş aralığı 
aramadık kanunen 18 yaşını doldur-
ması gerekiyor. Çoğu ekipmanlarımız 
burada olmadığı için ocak işini, kesim 
işini genelde kendi atölyemde yapıyo-
ruz, haftanın belli günlerinde Sanayi 
Mektebi Müzesinde oluyoruz, diğer 

günlerde kendi atölyemde oluyorum” 
Kadınlar eğitiliyor

Perihan Uğur isimli kadın kursiyer, 
“kadınlar yapamaz bu erkek mesleği-
dir” dendiği için kursa başladığını ifade 
ederek, “Sivas’ın tarihi kültürel yapısın-
dan bıçakçılık kursuna devam ediyoruz. 
Böyle bir mesleğin içinde olmaktan ben 
gurur duyuyorum. Ustalar şikayetçiy-
miş eleman bulamamaktan sağ olsun 
hocamın sayesinde bizler 2 aydır böyle 
tarihi bir yapıda kurs alıyoruz, yetişmiş 
elemanlarız inşallah değerlendirirler. 
Bıçakçılık kursundan mezun olduktan 
sonra bununla alakalı çalışmak istiyo-
ruz. Kadınların ‘yapamaz’, ‘bu erkek 
mesleğidir’ dedikleri için ben yapılabi-
lirliğini göstermek istedim, bilmiyorum 
ne kadar ilerledim onu hocam taktir 
eder. Sağ olsun hocamın sayesinde yıl-
ların birikimi, deneyimi 2 aydır büyük 
bir sabırla, özveriyle bize öğrettikleri 
inşallah bundan sonra da bunu meslek 
olarak edineceğiz, devam edeceğiz 
umuyorum faydalı oluruz” dedi.

MALTAS TAPINAGI 
gün yüzüne çıkıyor

9000 yıllık parmak izi

Sivas bıçağına kadın eli değdiSivas bıçağına kadın eli değdi

Planlar açığa çıkarılmalı Planlar açığa çıkarılmalı 

Bilecik’te bir apartmanın 
yanındaki boş arsada yürütü-
len kazılarda 9 bin yıl öncesi-
ne ait olduğu düşünülen bir 
hayvan figürünün üzerinde 
objeyi yapan ustanın parmak 
izine rastlandı. Bahçelievler 
Mahallesi’nde yaşayan bir 
kişinin, boş arazide gördüğü 
seramik parçalarını Arkeoloji 
Müzesi’ne bildirmesi sonucu 
önceki yıl Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Bilecik Beledi-
yesince imzalanan protokol 
kapsamında, Valilik ve Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi 
(BŞEÜ) Rektörlüğünün des-
teğiyle bölgede başlatılan kazı 
çalışmaları başlatılmıştı.
Kurtarma çalışmalarının sona 

erdiği kazılarda, 9 bin yıl ön-
cesine ait olduğu tespit edilen 
oval evler ve ilk seramik ör-
nekleri gün yüzüne çıkarıldı.
Kalplerimize dokunuyor
Kazı çalışmalarında son 
olarak 9 bin yıl öncesine ait 
bir hayvan figürünün üzerinde 
objeyi yapan ustanın parmak 
izine rastlandı. Konu hak-
kında Bilecik Belediyesinden 
yapılan açıklamada “9000 yıl 
önceden gelen parmak izi 
kalplerimize dokunuyor. Batı 
Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerindeki buluntular üze-
rindeki parmak izleri, onları 
daha da anlamlı ve eşsiz kılı-
yor. 9000 yıl önceki komşula-

rımızın bıraktığı bu iz, bizce 
Batı Anadolu’nun en eski, en 
zarif ve en anlamlı dokunuşu. 
Bahçelievler Yerleşmesi Ne-
olitik Kurtarma Kazısı sona 
erdi. Ancak gün yüzüne çıkan 
eserlerin hikayesi bizi şaşırt-
maya ve heyecanlandırmaya 
devam ediyor” denildi.

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

KAMUOYU yoklamalarında 
destek oyları giderek düşmekte 

olan tek kişi yönetimini sona 
erdirecek genel seçimlerin 

güven içinde yapılmasının sağ-
lanması için şimdiden önlemler 

almak, bu konuda toplum-
da güven duygusunu somut 

adımlar ve örneklerle güçlen-
dirmek, tek adam yönetiminin 

seçimlere ve şimdiden belli 
olduğu söylenebilecek sonuçla-
rına yönelik olası planlarını ve 
hesaplarını açığa çıkarmak ge-
rekiyor. Sanatçılar Girişimi bu 
konuda açıklama ve uyarılarını, 
ülkemiz için kaygılarımızı, sa-

dece bildirilerle değil; anayasal 
yurttaşlık haklarımızı sonuna 
kadar kullanarak toplantılar, 

gösteriler, etkinlikler yoluyla da 
sürdürmek kararındadır. Dünya 

tarihinin en büyük devrimle-
rinden birinin, demokrasi ve 
çağdaşlık devriminin ürünü 
olan Türkiye Cumhuriyetini 

korumak için, cesaretle, karar-
lılıkla, bütün bir ulusça el ele, 

omuz omuza olmamız yaşamsal 
görevimizdir.

KÜLTÜR ve Turizm 
Bakanlığı’nın izniyle İh-
saniye Kaymakamlığı ve 

Afyonkarahisar Müze Müdürlü-
ğü’nce, ilçeye bağlı Kayıhan bel-
desinde milattan önce 7. yüzyıla 
tarihlenen Maltaş Anıt Abide-
si’nde haziran ayının sonlarında 
başlanan kurtarma kazısı devam 
ediyor. Göynüş Vadisi olarak da 
bilinen bölgede üzerinde Frig 
yazıları ve motiflerinin bulun-
duğu Maltaş’ın toprak üzerinde 
görünen 3 metrelik kısmından, 
yürütülen kurtarma kazısıyla 7 
metre daha aşağı inildi.Yaklaşık 
40 gündür yürütülen kazıda, 
yerden yüksekliği 10 metreyi 
bulan devasa anıt abide ile alt 
kısmındaki “niş” ve önünde 600 
metrekarelik tapınma alanı orta-
ya çıkarıldı.
İnanılmaz bir yapı

Afyonkarahisar Valisi Gök-

men Çiçek, Maltaş Tapınağı’nın 
Frigya’nın en büyük eserlerinden 
birisi olduğunu söyledi.Anıtı 
“İnanılmaz bir yapı” olarak 
tarif eden Çiçek, şöyle konuştu: 
“Maltaş, 3 bin yıl önce yapılmış 
ve sapasağlam ayakta duruyor. 
Bu yapının sadece belli bir kısmı 
toprak üstündeydi. Frig yazıları-
nın ve tapınağın olduğu bir abide 
ortaya çıktı. İçerisindeki yeni 
çıkan odanın hala biz ne olduğu-
nu anlamaya çalışıyoruz. Bilim 
insanlarımız oraya gelip üzerinde 
çalışıyor. Anıtın ön kısmında ise 
ibadetlerin yapıldığı yeni alanlar 
bulundu. Biz küçük bir yer bek-
lerken müthiş bir alan çıktı.”
Açmak için sabırsızlanıyoruz 

Anadolu tarihini öğrenmek 
isteyenlerin mutlaka Afyonka-
rahisar’ın İhsaniye ilçesindeki 
Frigya bölgesini ve Maltaş’ı gör-
mesi gerektiğini aktaran Çiçek, 

“Kurtarma kazasında çok farklı 
bir mekanla karşılaştık. Çok 
heyecanlıyız. Bu yıl içerisinde 
Maltaş Anıt abidesindeki kazıları 
bitirmek istiyoruz, hatta bitirip 
bir an önce halkın ziyaretinde aç-
mak için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Ayinlerin olduğu alanlar

İhsaniye Kaymakamı Doğu-
kan Koyuncu da Frig mede-
niyetinin en önemli eseri olan 
Maltaş Anıt Abidesi’nin gün 
yüzüne çıktığını anlattı. Maltaş 
Anıt Abidesi’ndeki kurtarma 
kazısının sürprizlerle ilerledi-
ğine dikkat çeken Koyuncu, 
“Kazıya devam ettiğimizde tapı-
nağın ön kısmında, Frig ayinle-
rinin yapıldığı oturma alanlarını 
tespit ettik. Bu kısım da şimdilik 
yaklaşık 600 metrekare. Belki, 
ilerleyen günlerde kazı alanını 
daha da genişletebiliriz” diye 
konuştu.



Sarı-Kırmızılı kulübün her 
ne kadar Victor Nelsson’la 
anlaştığı iddia edilse de, 

İngiliz basınında Galatasaray 
‘ın Tottenham ile hâlâ pazarlık 
halinde olduğu ifade edildi. 
Fatih Terim’in kadrosunda gör-
meyi en çok istediği stoperlerin 
başında gelen, hatta, “Opsiyon-
suz da olsa kiralayalım” dediği 
Tanganga için haber beklendiği 
belirtiliyor. Tottenham’ın bon-
servisiyle vermeye yanaşmadığı, 
bu nedenle kiralama kontra-
tından satın alma opsiyonunun 
çıkarılmasını istediği Tanganga 
konusunda olumlu bir gelişme 
yaşanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın 
bu transferi de tamamlamayı 
planladığı vurgulandı. Bu da 
Galatasaray’ın iki yabancı 
stoper takviyesi birden yapabi-
leceği anlamına geliyor.

SARI-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 
“Futbol A takımımız, Bursaspor’dan 21 ya-
şındaki oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna 

katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzala-
yan Burak Kapacak’a çubuklu formamızla başa-

rılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.” 
denildi. Fenerbahçe’nin yeni transferleri 

Burak Kapacak ile Emir Ortakaya, sağlık 
kontrollerine tabi tutuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açık-
lamada, Acıbadem Altunizade Hasta-
nesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde 
kan tetkikleri yapılan genç oyuncuların 
ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-bu-
run-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji 
bölümlerinde muayene edildikleri belir-

tildi. Burak ile Emir’in sağlık kontrolle-
rinin, akciğer ve efor testleriyle tamam-

landığı aktarıldı.

GALATASARAY ‘da forvet transferi ye-
niden gündemde... PSV Eindhoven ve 
St. Johnstone ile oynanan 3 maç sonra-

sı yardımcılarıyla geniş çaplı bir analiz yapan 
teknik patron Fatih Terim, ileri uçtaki sıkıntı-
ya dikkat çekti. Falcao’nun yönetim tarafından 
satış listesine konulması, Diagne’ye transfer 
için izin verilmesi ve oyuncunun genel istik-
rarsızlığı, Mostafa Mohamed’in de ilk geldiği 
gündeki fizik kalitesinden çok uzak olması, bu 
bölgeye bir takviye yapılmasını zorunlu kılıyor. 
Geçen sezon devre arasında kiralanan Halil 
Dervişoğlu, forvet adayları arasında ilk sırada 
yer alıyor. Lig biter bitmez Galatasaray’ın ye-
niden kadrosuna katmaya çalıştığı 21 yaşındaki 
golcünün bonservis maliyeti oldukça yüksek.

Yerli olması bir avantaj
Sarı-Kırmızılılar bu nedenle oyuncuyu 1 yıl 

daha kiralamayı hedefliyor. Bunun için de 
bizzat Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 
Brentford Kulübü’yle temaslarda bu-
lunacak. Genç oyuncunun satın alma 

opsiyonuyla ya da opsiyonsuz 
kiralanması ve maaşının Galata-
saray tarafından karşılanarak en 
kısa sürede İstanbul’a getirilmesi 
planlanıyor. Türk Milli Takımı’n-
da da top koşturan Halil’in, yerli 
avantajıyla ligde rotasyonu kolay-
laştıracak olması da Terim’in bu 
transferi istemesindeki bir diğer 
kritik detay olarak öne 
çıkıyor.

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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Galatasaray’da Mohamed formsuz, Diagne belirsiz, Falcao 
gidici... Terim, forvete mutlaka bir transfer yapılmasını istedi. 

Sarı-Kırmızılı yönetim, Halil Dervişoğlu’nu 1 sezon daha 
kiralayabilmek için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor

Galatasaray’ın Tottenham ile Tanganga transferi için 
hala pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Fatih Terim’in 
kadrosunda görmeyi en çok istediği stoperlerin başında 
gelen, hatta, “Opsiyonsuz da olsa kiralayalım” dediği Tan-

ganga için haber beklendiği belirtiliyor

Fenerbahçe, transferi için kendisi ve kulübü Bursaspor’la anlaşmaya 
vardığını açıkladığı Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig için artık geri sayıma geçilirken, Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor 
Pereira da takımdaki eksiklikleri gidermeye tüm hızıyla devam ediyor. Yeni 
sezon kadrosunu belirlemek ve kafasındaki sistemi takımına benimsetmek 

isteyen Pereira, futbolcularından hedefe odaklanmalarını istedi

Fenerbahçe, Burak ile 5 
yıllık sözleşme imzaladı

Kimse merak etmesin

  YETiS 
YA HALiL

Süper Lig için artık geri sayı-
ma geçilirken, teknik direk-
tör Vitor Pereira da takım-

daki eksiklikleri gidermeye tüm 
hızıyla devam ediyor. Yeni sezon 
kadrosunu belirlemek ve kafasın-
daki sistemi takımına benimset-
mek isteyen Pereira, futbolcula-
rından hedefe odaklanmalarını 
istedi. Portekizli teknik adam, 
“Süper Lig’de sezonu Adana 
Demirspor maçıyla açacağız. Bu 
zorlu maratonda düşeceğiz, kal-
kacağız, üzüleceğiz... Ama hiçbir 
zaman savaşmaktan yılmayacağız. 
Bu da bizi mutlu sona götürecek. 
Benim yarım bıraktığım, sizlerin 
ise başarmak için kenetlendiği 
şampiyonluğu, sezon sonunda 
taraftarımıza hediye edeceğiz. 
Mücadelemiz sadece Süper Lig’le 

sınırlı olamayacak, Türkiye 
Kupası ve Avrupa Ligi’n-

de de en üst sıraları 
kovalayacağız. Forma 
konusunda ise kimse-
nin şüphesi olmasın; 
çalışan, hak eden 
formayı kapacak” 
ifadelerini kullandı.

Sağ kanada Serdar Gürler, Ekrem Kayılıbal, 
sol kanada Paul-Jose Mpoku, orta sahaya ise 
Oğulcan Ülgün, Endri Çekici, Soner Dikmen 

transferlerini yapan Konyaspor , golcü arayışlarını 
da sürdürüyordu. Yeşil Beyazlılar, bu anlamda 
geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Hatayspor’un golcü-
sü MameDiouf’u gündemine aldı. Konyaspor Yö-
netimi, Akdeniz ekibi ile temaslara başladı. Ancak 
bu transferin kolay bir şekilde bitmesi beklenmi-
yor. İlk etapta 33 yaşındaki forvetin 1.25 milyon 
Euro’luk serbest kalma bedelinin olduğu öğneril-
di. Fakat Yeşil-Beyazlılar’ın, bu transferde farklı 
formül arayışlarına gireceği belirtildi. Bonservis 
bedeli ödemeden işi bitirmek isteyen İlhan Palut 
yönetimindeki Konyaspor’un, takas formülünü de 
uygulayabileceği gelen haberler arasında yer aldı. 
Konyaspor’un, Diouf konusunda önümüzdeki 
günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

İlle de Tanganga olsunİlle de Tanganga olsun

Mame Diouf harekatı

Madalya sayısı 
104’E ÇIKTI
DÜNYANIN en büyük spor 
organizasyonunda ilk kez 
Londra 1908’de temsil edilen 
Türkiye, Tokyo 2020’ye kadar 
6 farklı branşta 39 altın, 25 
gümüş ve 27 bronz olmak 
üzere 91 madalya topladı.
Türkiye, Tokyo 2020’de ilk 
14 günde okçulukta Mete 
Gazoz ile altın, karatede Eray 
Şamdan ile gümüş madalya 
kazandı. Tekvandoda Hakan 
Reçber ile Hatice Kübra 
İlgün, güreşte Rıza Kaya-
alp, Yasemin Adar ve Taha 
Akgül, cimnastikte ise Ferhat 
Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu 
ve Merve Çoban, bronz ma-
dalya kazandı. Oyunlar öncesi 
91 olan madalya sayısı, bura-
da alınan derecelerle 101’e ta-
şındı. Oyunların 15. gününde 
ise iki kadın milli boksörden 
madalya geldi. Önce 51 kiloda 
Buse Naz Çakıroğlu gümüş 
madalya kazanırken, sonra-
sında 69 kiloda da Busenaz 
Sürmeneli altın madalyaya 
ulaştı. Buse Naz Çakıroğ-
lu’nun başarısı 102, Busenaz 
Sürmeneli’nin kürsüsü ise 
103. olimpik madalya olarak 
Türk spor tarihine geçti. 
Günün son madalyasını ise 
karateci Uğur Aktaş kazandı. 
Kumite +75 kiloda mücadele 
eden milli sporcu, elde ettiği 
bronz madalyayla Türkiye’nin 
olimpik madalya sayısını 
104’e 
çıkardı. 
Türki-
ye’nin 
Tokyo 
2020’de 
elde ettiği 
madalya-
lar 2 altın, 
2 gümüş 
ve 9 bronz 
olmak 
üzere 13’e 
yükseldi.



MOTOSİKLET sporcusu Razgatlıoğ-
lu, 2021 Dünya Superbike Şampiyo-
nası sezonunun altıncı durak nokta-

sındaki ilk yarışta 1. oldu.  Bugün yarışa ikinci 
cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarış 
boyunca zirve takibini sürdürdü. Son dünya 
şampiyonu Rea ve Scott Redding ile kıyasıya 
bir liderlik mücadelesine giren Pata Yamaha 
pilotu Toprak Razgatlıoğlu, farkı açmaya 
çalışan Scott Redding’e bu fırsatı tanımadı. 
İkinci sırayı almak için Toprak Razgatlıoğ-
lu’yla teker tekere mücadeleye girişen son 
dünya şampiyonu Jonathan Rea, büyük bir 
hata yaparak iki kere kendisini yerde buldu. 
Son tura ikinci sırada giren Toprak Razgat-
lıoğlu zirve takibini bırakmayarak yarışı lider 
bitirdi. Bu sonuçla pilotlar sıralamasında 
puanını 231’e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, 
yarışta iki kere kaza yapan Jonathan Rea ile 
arasındaki farkı 12’ye düşürdü. Dünya Su-
perbike Şampiyonası takviminin altıncı durak 
noktasındaki ikinci yarış yarın saat 16.15’de 
gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 
3’üncü tur rövanş maçında 12 
Ağustos’ta sahasında Dinamo 

Batumi ile karşılaşacak Demir Grup 
Sivasspor’da teknik direktör Rıza 
Çalımbay, kulübün resmi internet 
sitesine açıklamalarda bulundu.  
Dinamo Batumi’nin iyi bir takım ol-
duğunu söyleyen Çalımbay, “Gürcis-
tan Ligi’nin lideri bir takım. Ligde 21 
maç oynadılar. Bizden daha hazır bir 
takım. Zor bir maç oynadık. Sıcak bir 
hava vardı. Maçta ilk yarı istediğimiz 
oyunu oynayamadık. Taraftarlarının 
da desteği ile baskı kurdular ama 
onları atlattık. İkinci yarı oyun taktiği-
miz, oyuncu değişikliklerimiz hepsi iyi 

gitti. Güzel pozisyonlar yakaladık. İki 
tanesini değerlendirdik. İyi bir skorla 
geri döndük. 1-0 geriye düştüğümüz 
zaman da hiçbir zaman oyunu bırak-
madık. Gol atmak için her şeyi yaptık. 
Değişikliklerde de bütün düşüncemiz 
gol atmaktı” şeklinde konuştu.

Dikkatli olmamız lazım
12 Ağustos’ta kendi sahalarında 

oynayacakları rövanş maçının da kolay 
geçmeyeceğini söyleyen Çalımbay, 
“Dinamo Batumi, tam bir deplasman 
takımı. Onun için çok dikkatli olma-
mız gerekiyor. Gürcistan’da oynadı-
ğımız oyunun çok üstüne çıkmamız 
gerekiyor. Oyundan kopmadan, 

disiplinli şekilde oynamamız lazım, 
yoksa bize problem olur. İyi oyun-
culara sahipler. Bütün takım bunun 
farkında. En büyük desteğimiz de 
taraftarımız olacak. Onların desteğiy-
le bu maçı iyi şekilde biteceğiz. Tam 
kadro olarak bir araya gelebilsek o 
zaman bizim hiçbir sorunumuz olmaz. 
Tek düşüncem şu an turu geçmek. 
Sonra diğer arkadaşlarımız da büyük 
ihtimal aramıza katılacak. Ardından 
3 günde bir maç yapacağız. Yoğun 
bir tempo bizi bekliyor ama bu sene 
geçen sene ki gibi değil. Takımımızı 
iyi şekilde oturttuk. Alternatifli oyun-
cularımız var. Hem kadro olarak hem 
de transfer olarak güzel şeyler yaptık” 

diye konuştu.

Her puan çok değerli
Alınan galibiyetlerin ülke puanı için 

çok önemli olduğunu belirten Çalımbay, 
“Bu maçlara çıkarken her zaman önce 
Türkiye için oynuyoruz. Avrupa maç-
larını milli maç havasında oynuyoruz. 
Onun için de kazanmak için ne gereki-
yorsa yapıyoruz. Biz her zaman galibiyet 
için oynuyoruz. Rövanş maçında çok iyi 
konsantre olmamız gerekiyor. Tarafta-
rımızın bizi çok iyi şekilde desteklemesi 
gerekiyor. Kolay bir maç olmayacağını 
herkes ilk maçta gördü. Çok çekişmeli 
maç geçecek. Bu maçta elimizden gelen 
her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

MANİSA’NIN Şehzadeler 
ilçesinde 2004 yılında 
arkadaşlarıyla girdiği 

iddia sonrasında Polis Gücü Halk 
Koşusu’na katılan evli, 4 çocuk 
babası Ahmet Bayram, yarışmada 
5’inci oldu. Yarışma öncesi numara 
almaması sebebiyle diskalifiye edi-
len Bayram, azmederek bir sonraki 
sene katıldığı yarışmada 2’ncilik 
elde etti. Polis Gücü Antrenörü 
Suat Çetinkaya’nın dikkatini çeken 
Ahmet Bayram, Çetinkaya’nın yön-
lendirmesiyle atletizme başladı. 

FABRİKAYA KOŞARAK HAZIRLANDI
Fabrika işçisi Ahmet Bayram, 

o dönem yarışlara evinden çalış-
tığı fabrikaya koşarak hazırlandı. 
Servis kullanmayan ve her gün 
20 kilometre koşan Bayram, gece 
vardiyasının kendisini etkilemesi 
sebebiyle işini bırakmak zorunda 
kaldı. Daha sonra Manisa Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’ne temiz-

lik işçisi olarak başlayan Bayram, 
başarılarına yenilerini ekledi ve son 
olarak 2014’te Manisa Büyükşehir 
Belediyespor’a transfer oldu. Wings 
For Life World Run İzmir 2016, 43. 
Uluslararası Saedinenie Yarı Mara-
tonu, Uluslararası Mersin Marato-
nu, Adana Kurtuluş Maratonu ve 
Vodafone İstanbul Maratonu gibi 
pek çok yarışta başarılar elde eden 
Ahmet Bayram, 500’ü aşkın kupa 
ve madalya aldı. Bayram’ın kupa 
ve madalyaları Manisa Tevfik Lav 
Spor Tesisleri’nde sergileniyor.

HAYALİNİziN PEŞİNDEN GİDİN
Manisa’da 19 yıldır koştuğunu 

belirten Ahmet Bayram, daha önce 
bir fabrikada, ardından da Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’nde temizlik 
elemanı olarak çalıştığını ifade etti. 
Bayram şöyle devam etti: “Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü’nde temizlik 
elamanı olarak çalışmaya başladım. 
Büyükşehir Belediyesi ile irtibat 

halindeydim. 
2014 yılından 
bu yana Ma-
nisa Büyük-
şehir Bele-
diyesi adına 
çalışıyorum. 
İyi ki de 
bu kulübe 
gelmişim. 
Herkes 
hayali var-
sa hayalinin 
peşinden 
gitmeli-
dir. Hayale 
ulaşmak için 
çalışmak gerekir. 
Çalışılmadığında başarı olmuyor. 
Tüm branşlar için çalışmak şarttır. 
İçinizde çalışma isteği yoksa başarı 
gelmez. İçinizde istek, azim varsa 
başarı zaten kendiliğinden gelir. 
Başarı da destek de önemli.”

DHA

Temizlik işçiliğinden maratona

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*

Manisa’da 2004 yılında “Polis Gücü Halk Koşusu” ile maraton kariyerine başlayan 
temizlik işçisi Ahmet Bayram (47), profesyonel olarak 2014 yılında başladığı atletizmde 

500’ü aşkın, kupa ve madalya kazandı. Bayram, “İçinizde çalışma isteği yoksa başarı 
gelmez. İçinizde istek ve azim varsa başarı zaten kendiliğinden gelir” diye konuştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Aldığımız galibiyetler ülke puanı için 
çok önemli. Bu maçlara çıkarken her zaman önce Türkiye için oynuyoruz. Avrupa maçlarını, çok önemli. Bu maçlara çıkarken her zaman önce Türkiye için oynuyoruz. Avrupa maçlarını, 
milli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedimilli maç havasında oynuyoruz. Onun için de kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi

Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 
altıncı durak noktasının ilk yarışında podyumun zirvesine çıktı. Çekya’daki Most Pisti’nde 

gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Raz-
gatlıoğlu, son turda lider Scott Redding’i geçmeyi başararak çok önemli bir zafer kazandı

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Ankara Kupası’nda Genç-
lerbirliği, MKE Ankaragücü’nü 5-3 
mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 
TSYD Ankara Şubesi’nin 54’üncüsü-
nü gerçekleştirdiği turnuva için MKE 
Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı 
karşıya geldi. Maç öncesi MKE An-
karagücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, 
Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Niyazi 
Akdağ, Ankara Emniyet Müdür 

Yardımcısı Vedat Yavuz ve Ankara 
Eryaman Stat Müdürü Muzaffer Gül-
tekin’e TSYD Ankara Kupası teşek-
kür plaketleri verildi. Kırmızı-siyahlı 
ekip normal süresi 0-0 biten maçta, 
penaltı atışları sonrası MKE Ankara-
gücü’nü 5-3 yenerek kupanın sahibi 
oldu. Maçın ardından birincilik kupa-
sını Gençlerbirliği Kaptanı Ramazan 
Köse, Ankara TSYD Başkanı Ercan 
Ata’dan aldı.

Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 
İki teker üstünde zafer

TÜRKİYE 

Gençlerbirliği kupayla başladı

halindeydim. 
2014 yılından 
bu yana Ma-
nisa Büyük-
şehir Bele-
diyesi adına 
çalışıyorum. 
İyi ki de 
bu kulübe 
gelmişim. 
Herkes 
hayali var-
sa hayalinin 
peşinden 
gitmeli-
dir. Hayale 
ulaşmak için 
çalışmak gerekir. 
Çalışılmadığında başarı olmuyor. 
Tüm branşlar için çalışmak şarttır. 
İçinizde çalışma isteği yoksa başarı 
gelmez. İçinizde istek, azim varsa 
başarı zaten kendiliğinden gelir. 
Başarı da destek de önemli.”

DHA

Temizlik işçiliğinden maratona
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AVRUPA MACLARI 
MiLLi MAC GiBi

TRABZONSPOR, Ganalı 
futbolcu Caleb Ansah Eku-
ban’ın İtalya ekibi Genoa’ya 
transfer olduğunu açıkladı. 
Bordo-mavili kulüpten Kamu-
yu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) yapılan açıklamada, 
“Profesyonel futbolcumuz 
Caleb Ansah Ekuban’ın, 300 
bin Euro tutarındaki bonuslar 
dahil toplam 2 milyon 100 bin 
Euro karşılığında Genoa Ku-
lübüne transferi konusunda 
anlaşma sağlanmıştır” ifade-
leri kullanıldı.  Trabzonspor 
Kulübü’nün sosyal medya 
hesabından yapılan paylaşım-
da ise şu ifadeler kullanıldı: 
“Caleb Ekuban’a kulübümüze 
vermiş olduğu hizmetlerden 
dolayı teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerinde başarılar 
dileriz.” 

Ekuban artık 
GENOA’DA
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Özge Özpirinçci 5 aylık hamile

bu bır mucıze

Günlük hayatta yaşanan kazalar sırasında ilk
5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yar-
dım hayati önem taşıyor. Bu bilinçle harekete
geçen Beyoğlu Belediyesi İlk Yardım Eğitimi
Seferberliği başlattı. Beyoğlu’nun 15 farklı
noktasında faaliyet gösteren BESMEK’te
(Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları) İlk
Yardım Kursu açıldı. Katılımcılara ilk yadım
müdahalesi ile ilgili teori ve pratik eğitimlerin
verildiği kursa, çeşitli meslek grupları, kamu
kurumu çalışanları ve öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. İlk Yardım Kursu ile, hastalık ve ya-
ralanmalarda uygulanacak ilk yardım eğiti-
mine sahip kişi sayısının artırılması
hedefleniyor.

Önemli eğitimler veriliyor

Kursiyerlere ilk yardım ile ilgili temel kav-
ramlar başta olmak üzere yabancı cisme
bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanama-

larda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkul-
malarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda,
zehirlenmelerde, sıcak çarpmasında, yanık ve
donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmala-
rında yapılacak ilk yardım uygulamaları öğ-
retiliyor. Ayrıca hasta/yaralı taşıma teknikleri,
suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapıla-
cağı da cansız mankenler üzerinde uygula-
malı olarak gösteriliyor.

Sertifika alabiliyorlar

Uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından
verilen 18 saatlik eğitim programını başarıyla
tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) onaylı İlk Yardım Sertifikası
veriliyor. Teorik eğitimler interaktif eğitim
teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknik-
leri kullanılarak yapılırken, pratik eğitimlerde
ise cansız mankenler üzerinde uygulamalı
eğitimler veriliyor.

3 yaşındayken otizm tanısı konulan Elif
Ece Türkoğlu, konuşma güçlüğü çeker-
ken ailesinin desteğiyle aldığı eğitimlerle
henüz okula başlamadan okuma yaz-
mayı öğrendi. 5. sınıfta müzik öğretme-
nin yeteneğini fark etmesiyle "mutlak
kulak" ya da "mutlak perde yeteneği" diye
de adlandırılan absolut kulak olduğu be-
lirlenen Türkoğlu, ortaokulda sınavına
girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarını kazandı. Burada aldığı 1,5
yıllık eğitimin ardından Eskişehir Atatürk
Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Elif
Ece, yeteneğiyle dikkati çekti.

Şiir yarışmalarına katıldı

Ece'nin annesi Sibel Türkoğlu, kızına
otizm tanısı konulmasının ardından ai-
lece adeta deprem yaşadıklarını söyledi.
Söz konusu dönemi çok çabuk atlattıkla-
rını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Çok yoğun bir eğitim süreci geçirdik.
Güzel eğitimler aldı. Konuşamayan Elif
Ece, eğitimlerle konuşmayı öğrendi. Elif
Ece 'Konuşabilecek mi' diye düşünürken,
şiir yarışmalarına da katıldı. Küçüklü-
ğünde oyuncak bir bilgisayarı vardı. Bu-

rada istediği ve sevdiği müzik parçalarını
çıkarıyordu. Biz ilk zamanlar müziğe ye-
teneğinin olduğunu fark edemedik.
Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda öğ-
renim görürken müzik öğretmeni Sera
Metin, Elif Ece'nin müziğe ilgisini fark
etti. Elif'i müzik alanına yönlendirmemiz
gerektiğini söyledi." Elif Ece'nin konser-
vatuvarın ardından güzel sanatlar lise-
sinde öğrenimine devam ettiğini belirten
Türkoğlu, "10. sınıf öğrencisi oldu. Pi-
yano çalıyor. Burada da piyano eğitimi
alıyor. Bu bana hayal geliyordu. Kaza-
nınca çok şaşırdım. Elif Ece, hayallerim-
den fazlasını verdi." dedi. Anne
Türkoğlu, kızının çok mutlu bir insan ol-
duğunu, okumayı, okulunu, öğrenciliği,
arkadaşlarını çok sevdiğini anlattı. Büyük
kızının da Elif ile aynı okulda resim bö-
lümü öğrencisi olduğunu kaydeden Tür-
koğlu, "Ablasından çizgi film yapmasını
istiyor. Elif Ece, çizgi film müziklerini
yapmayı hedefliyor. Bu hayali var. Evi-
mizde müzikten başka bir şey yapılmıyor.
Her zaman müzikle iç içeyiz. Kız karde-
şim ve eşi de müzik öğretmeni. Kovid-19
salgını sürecinde Elif'e onlar da destek

oldu. Öğretmenlerimiz bize çok fazla
destek verdi." diye konuştu. Elif Ece Tür-
koğlu da müziği çok sevdiğini, ailesine
evde piyano çaldığını söyledi. Canı sıkıl-
dığında müzik yaptığını belirten Tür-
koğlu, "Piyano çalarken mutlu
oluyorum." dedi.

Müthiş bir kulağı var

Okul Müdürü Ersin Kökten ise absolut
kulağa sahip Türkoğlu'nun çok yetenekli
olduğunu belirterek, "Uyum süreci çok
iyiydi. Çok çabuk arkadaş edindi. Öğret-
menleriyle diyaloğu iyi. Öğretmenleri de
onunla ilgileniyor. Gelişimine büyük
katkı sağlıyorlar. Müthiş bir kulağı var.
En az 3 enstrümanı çalmayı öğreterek
mezun edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğ-
retmeni Hasan Boyraz da "absolut"ların
dünyada özel yeteneğe sahip kişiler oldu-
ğunu vurgulayarak, "İnsan kulağının
duymayacağı frekansları bile duyabili-
yorlar. Bunları da ses olarak algılıyorlar.
Elif Ece gibi absolut özelliğe sahip öğ-
renciler ülkemizde keşfedilmeye baş-
landı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamileliğinde 5. ayın içerisinde oldu-
ğunu ifade eden Özge Özpirinçci
(35), "Bebeğimizin cinsiyeti kız ola-
cak. Heyecanla dünyaya geleceği
günü bekliyoruz." dedi. Özpirinçci'nin
karnının belirginleşmiş olması dikkat-
lerden kaçmazken çift, ayak üstü ga-
zetecilerinin sorularını yanıtlamasının
ardından evlerinin yolunu tuttu. Yak-
laşık 7 yıldır kendisi gibi oyuncu olan

Burak Yamantürk ile aşk yaşayan
Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu
iddia edilmiş, ünlü oyuncu haberi
sosyal medya hesabından yaptığı
açıklama ile doğrulamıştı. Özpirinçci,
"9 değil 13 haftalık hamileyim. Mut-
luluğumuzu, heyecanımızı paylaşan
herkese teşekkürler." ifadelerini kul-
lanmıştı.Çiftin gelecek ay nikah ma-
sasına oturması bekleniyor.

Müzik dünyasında bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan
tanıyabilme yeteneği olarak bilinen "absolut" kulağa sahip otizmli 
16 yaşındaki Elif Ece Türkoğlu, çizgi film müzikleri yapmayı hedefliyor

Beyoğlu’unda 
ilk yardım eğitimi

B ir firmada teknik operatör olarak çalı-
şan, iki çocuk babası Özvardar, soru-
larını yanıtlarken, 2013'te yapılan

sağlık taramasında kendisine tüberküloz teş-
hisi konulduğunu ve 9 ay tedavi gördüğünü
kaydetti. Tedavinin ardından hayatına devam
ettiğini ancak merdiven çıkarken ve yürüyüş
yaptığında yorulduğunu anlatan Özvardar,
2019'da İstanbul Doğa Sporları Kulübünün
doğa yürüyüşlerine katılmaya başladığını
söyledi. Özvardar, doğa sporlarıyla tanıştık-
tan sonra hayatında değişimlerin başladığını
belirterek, şöyle devam etti: "İlk olarak 23
Nisan 2019'da Yuvacık'ta 15 kilometrelik bir
yürüyüşe katıldım. Çok zor bir yürüyüştü. 3-
4 gün kendime gelemedim. Bir sonraki hafta

yine katıldım. Belgrad Ormanları'nda yürü-
yüş yaptık. Çok fazla zorlanmadım, 12 kilo-
metre yürüdük. Yorucu geldi bu etkinlikler.
Bırakmayı düşündüm. Ama kulüpteki arka-
daşlarımın sıcak yaklaşımından dolayı
devam etmeye karar verdim. Sonra dağcılık
yürüyüşlerine katılmaya karar verdim. Dağ-
cılık eğitimi aldım. Yaz, kış zirvelere çıkmaya
başladık. Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, Uludağ,
Kaçkar Dağları'na zirve tırmanışlarına katıl-
dım. Doğa sporlarına başlamadan önce evin
yanına arabayla giden bir kişi iken şimdi 6-7
bin metrelik zirveler düşünüyorum. Doğanın
iyileştirici gücünün ispatı benim. İnsanların
bu gibi aktivitelere katılıp yürümelerini tav-
siye ediyorum." Kendini çok iyi hissettiğini
ifade eden Özvardar, "Ciğerlerim dayandı,
herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Tek başıma

yapmam zordu. Kulüpte herkes zorlandığım
ve bırakmayı düşündüğüm yerlerde beni teş-
vik etti. Onların sayesinde problemsiz bir şe-
kilde 15-20 kilometre yürüyebiliyorum, 5 bin
metrelik zirvelere çıkabiliyorum. Kimse 'Ben
rahatsızım, ben yapamam, ben edemem'
diye kabuğuna çekilmesin. İnsanlara doğayı
çıkıp yürümelerini tavsiye ediyorum. Doğa
gerçekten iyileştiriyor." diye konuştu.

Hayalimi gerçekleştirdim

Sadi Özvardar, 2019 yılında ilk doğa sporla-
rına başladığında hayalinin Ağrı Dağı'nın
zirvesine çıkmak olduğunu ve hayalini ger-
çekleştirdiğini belirterek, "Tüberküloz hasta-
sıydım, İstanbul Doğa Sporları Kulübüyle
tanıştıktan sonra yapamayacağımı düşündü-
ğüm çoğu şeyi yapabileceğimi gördüm. Şu 

anda kendimi iyi hissediyorum, herhangi bir
sıkıntım yok." dedi. Dünyanın farklı yerlerin-
deki yüksek dağlara tırmanmayı hedefledi-
ğini dile getiren Özvardar, İsviçre'deki
Matterhorn Dağı'na zirve tırmanışı yapmak
istediğini söyledi. Özvardar, sigarayı bıraktı-
ğını belirterek, hafta sonu etkinlikleri için
ödenen 90-120 liranın sağlık için önemli bir
miktar olmadığını da sözlerine ekledi.
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TabıaT sayesınde
ıyılesTı
TabıaT sayesınde
ıyılesTı
TabıaT sayesınde
ıyılesTı
Tüberküloz teşhisinin ardından te-
davi görüp iyileşen, doğa yürüyüşleri
ve dağcılık sporuyla hayatında deği-
şimi başlatan Sadi Özvardar, insan-
lara doğaya çıkmalarını tavsiye etti
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Doğa insana şifa verir
İstanbul Doğa Sporları Kulübü
Başkanı Süleyman Şahin de
Sadi Özvardar'ın doğa etkinlik-
lerine başladığında kolay yürü-
yüşlere katıldığını ve tüberküloz
hastalığıyla mücadele ettiğini
belirterek, "Kısa süre içerisinde
ondaki değişikliği biz de fark
ettik. Dağcılık eğitimi alıp dağcı-
lık lisansı çıkardıktan sonra
yüksek irtifa dağ tırmanışları,
kaya tırmanışları yapmaya baş-
ladı, performansı gün geçtikçe
arttı. Şimdi kendisinden antre-
nörlük bekliyoruz." diye ko-
nuştu. Şahin, doğanın insanı

yenilediğini vurgulayarak, şun-
ları söyledi: "Ben bunu kaliteli
oksijene bağlıyorum. Sadi bir
örnek. İnsan vazgeçmemeli, bu
tür rahatsızlıklarda doğaya çık-
malı. İstanbul'da sahilde 5 kilo-
metre yürüdüğümüzde
yoruluruz, ama doğada 15 kilo-
metre yürüyebilirsiniz, hiç yor-
gunluk hissetmezsiniz. Bunun
sebebi oksijen. O yüzden herkesi
doğaya çağırıyorum. Doğa ger-
çekten insan vücudunu tedavi
ediyor. Hem psikolojik hem fi-
ziksel olarak kendinizi daha iyi
hissedeceksiniz."

Okul Müdürü Ersin Kökten ise 
absolut kulağa sahip Türkoğ-
lu'nun çok yetenekli olduğunu 
belirterek, "Uyum süreci çok iyiydi.
Çok çabuk arkadaş edindi. Öğret-
menleriyle diyaloğu iyi. Öğret-
menleri de onunla ilgileniyor.
Gelişimine büyük katkı sağlıyorlar.
Müthiş bir kulağı var. En az 3 ens-
trümanı çalmayı öğreterek mezun
edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Beyoğlu Belediyesi, hastalık ve yaralanmalarda
uygulanacak ilk yardım eğitimine sahip kişi sayısının
artırılması amacıyla BESMEK’te İlk Yardım Kursu
açtı. Uzman eğitmenler tarafından verilen 18 saatlik
eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyer-
lere MEB onaylı İlk Yardım Sertifikası veriliyor


