
İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Bingöl'de şehit yakını

olduğu belirtilen bir kişiye küfrettiği
görüntüleri ortaya çıkan Kocaeli Mil-
letvekili Lütfü Türkkan için ilk kez ko-
nuştu. Partisini olayla ilgili olarak,
"Bizi sahadan çekmek istiyorlar" diye
uyaran Akşener, "Vatandaşın günde-
mini konuşmaya devam
edeceğiz" dedi. Ak-
şener'in toplantıda,
"Bu olayı tasvip et-
memiz mümkün
değil. Vatandaşla di-
yaloglarınızda soğuk-
kanlılığınızı koruyun,
öfkenize mağlup olma-
yın. Gündemi değiştir-
melerine müsaade
etmeyeceğiz" 
dediği öğrenildi.
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Avcılar'da 4 yıldan
bu yana kurulan an-

tika ve bit pazarı belediye-
nin aldığı kararla kapatıldı.
Çevrede oturanların şika-
yeti ve trafik sorunu nede-

niyle kapatıldığını bildiri-
len pazara alışveriş için 
gelenler, pazarın kapatıl-
masına şaşırdı. Bazıları da
kararın yerinde olduğunu
söyledi. I SAYFA 5
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Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül, "Hukuk ve demokrasi ta-

rihimiz, insanımızın hak ve özgür-
lüklerini koruma mücadelesinin de
tarihidir. Elbette bu süreç çok çetin
geçmiş, bugünkü kazanımlar kolay

elde edilmemiştir.
Merhum Aliya'nın
meşhur bir sözü var,
‘unutulan soykırım
tekrar eder’. Ben bu
sözü ‘unutulan zulüm
tekrar eder’ diye ülke-
mize uyarlamak istiyo-
rum" dedi. I SAYFA 7
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Unutulan zulüm
tekrar eder!

ÇOK SERT AÇIKLAMALAR
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BİZİ SAHADAN
çekmek istiyorlar!

AVCILAR’DA PAZAR ÇIKMAZI

AK Parti Beylikdüzü
Meclis üyeleri 

Muhammet Fatih
Vanlıoğlu ve Sevda

Elmas, Ticaret 
Bakanı Mehmet

Muş hakkında ağza
alınmayacak 

ifadeler kullandı. 
Vanlıoğlu, "Camdan

bakan" derken
Elmas, Muş'u çıkar
odaklarına hizmet

etmekle suçladı

DAVAYA KÜSLÜK OLMAZ TÖVBE İSTİĞFAR ET! KOMİK OLUYORSUNUZ!

AK Parti Beylikdüzü İlçe Teşki-
latı'nı ziyaret eden Ticaret Ba-

kanı Mehmet Muş, hiç kimsenin
partiye sırt çevirmemesi gerektiğini
söylemiş, “Bazıları var partiye küsü-
yor. Partiye niye küsüyorsun? Küse-
ceksen, adama küs. Davaya küslük
olmaz” açıklamasını yapmıştı.
Muş'un açıklamaları gazetemizde
yayımlandıktan sonra AK Partili
Beylikdüzü Meclis üyeleri Muham-
met Fatih Vanlıoğlu ve Sevda El-
mas'tan çok sert tepkiler geldi.

ç Sosyal medya hesabından
açıklama yapan  Vanlıoğlu,

"Haddini bilmeyen Rabbini bilmez"
diyerek, "Bu dava gönüllülük esaslı
bir davadır, kimse kimseye böyle
emir veremez aslanım. Camdan
bakan" tepkisini gösterdi. Vanlı-
oğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın bir videosunu paylaşa-
rak, "Bak aslanım, sayın Cumhur-
başkanımız ne söylüyor! Tövbe
istiğfar et! Ranttan yana değil Hak-
tan yana ol" mesajını paylaştı.

ç Bir diğer AK Parti Beylikdüzü
Belediye Meclis Üyesi Sevda

Elmas da "İllâ edep, illâ edep. Edep
Yâ Hû. Ben pazarda dolaşmam deyip
milletvekili programlarını refüze eden
sen mi dava diyorsun?" diye sordu.
Muş'u komik olmakla suçlayan
Elmas, "Biz sizi göreve çağıralı aylar
oldu. Hak'tan haklıdan yana olmak
yerine çıkar odaklarına hizmete mi
geldiniz? Haksızlık belki yarına kalır
ama kimsenin yanına kalmaz" 
tepkisini gösterdi. I SAYFA 9
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CAMDAN BAKAN!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un, Beylikdüzü’nde küskünlere yaptığı çağrı ters
tepti. AK Partili Vanlıoğlu ve Elmas, Muş’a sosyal medyadan ateş püskürdü. 
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Meral Akşener

İYİ Parti Milletvekili Lütfü
Türkkan, Bingöl’de Genel

Başkan Meral Akşener’e tepki
gösteren ve şehit yakını bir kişiyle
yaşadığı gerginlik sonrası küfür et-
mişti. Yaşanan olay sonrası İYİ
Parti Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan Meral Akşe-
ner'in talebi doğrultu-
sunda istifa etti.
Türkkan’ın istifasın-
dan sonra yapılan se-
çimde, İYİ Parti’nin
yeni Grup Başkanve-
kili Samsun Milletve-
kili Erhan Usta oldu.

YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ
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Türkkan’ın yerine
Erhan Usta seçildi

Türkiye Harp Malulü Gazi-
ler Şehit Dul ve Yetimler

Derneği Diyarbakır Şubesi Baş-
kanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bin-
göl'de şehit yakınına hakaret içe-
ren sözleri nedeniyle hem
Türkkan hem de İYİ
Parti Genel Başkanı
Meral Akşener hak-
kında suç duyuru-
sunda bulundu. Reşit
Can, "Yüce yargının
gereken cevabı verece-
ğine inancımız tam-
dır" dedi. I SAYFA 7

GEREKEN CEVABI VERECEK
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Gazilerden
suç duyurusu

Ülkelerine dönmek isteyen
Suriyeliler ile çalışma yü-

rüten Esenyurt Belediyesi, bu
kapsamda organizasyon düzen-
lemeye devam ediyor. ‘Gönüllü
Geri Dönüş’ projesi kapsa-
mında başvuru yapan 32 Suri-
yeli daha sınır bölgelerine
gönderildi. Belediye Başkanı
Bozkurt, "Hem Suriyeli vatan-
daşlar ülkelerinde rahat bir
nefes alır hem de Türkiye’deki
vatandaşlarımız daha huzurlu
yaşarlar“ diye konuştu. I SAYFA 5

HERKES RAHAT EDECEK
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Suriyelilerden
gönüllü geri dönüş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
şehit yakınına küfür eden İYİ

Partili Lütfü Türkkan'a komlo kurul-
duğunu savundu. Öztrak, "Bu işte
çok ağır bir provokasyon olduğu
açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş,
kalkıyor, Meral hanımın gezisi için
özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın

olağan akışına uyan
bir durum değil. Daha
önce sayın Akşener'e
yönelik Rize'de gerçek-
leşen provokasyon
akıllarda. Ardından
Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın söyledikleri
de akıllarda" açıkla-
masını yaptı.
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Bir provokasyon
olduğu çok açık!

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Gayret-

tepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İs-
tanbul Havalimanı Metro Hattı'nın
ilk etabında test sürüşünü gerçekleş-

tirdi. Karaismailoğlu,
"Saatte 120 kilometre
ile 'Türkiye'nin en hızlı
metrosu' unvanına
sahip olacak hattımız,
aynı zamanda tek se-
ferde ihale edilen en
uzun metromuzdur"
dedi. I SAYFA 9
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Türkiye’nin en
hızlı metrosu

TEST SÜRÜŞÜ YAPILDI

Kapalıçarşı proje ve restoras-
yon çalışmaları bilgilendirme

toplantısı gerçekleşti. Başkan Turan,
"Fatih, İstanbul’u şehir kılan bütün
bu kıymetli mirasa sahip olmak bakı-

mından, hem şanslı hem
ayrıcalıklı bir yerdedir.
Kapalıçarşı zamana
meydan okuyan en
önemli yapılardan biri.
İstanbul’a erdemli bir ge-
lecek sağlamakla mesul
olduğumuzun farkında-
yız" dedi. I SAYFA 4
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Hem şanslı 
hem ayrıcalıklı!

KAPALIÇARŞI TOPLANTISI

Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen Kırsal Mahalle Kanunu'nun ardından
açıklama yapan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bu karar ile 39
mahallemizde de artık üreticimiz rahat bir nefes alacak. Çatalca Be-
lediyesi bütçesi zarar edecek diyorlar. Çatalca Belediyesi'nin bütçesin-
den önce, üreticilerin bütçesini düşünmek zorundayız. Varsın
belediyemiz bütçe olarak zarar görsün” ifadelerini kullandı

2020 ekim ayında TBMM'de
kabul edilen Kırsal Mahalle Ka-

nunu, Çatalca Belediyesi'nin kasım ayı
Meclis toplantısında gündeme geldi.
Kanun gereği kırsal mahallelerin ve kır-
sal yerleşik alanların belirlenmesi kararı
Meclis'ten oy birliğiyle geçti. Belediye
Başkanı Mesut Üner, "Çatalca Beledi-
yesi bütçesi bu anlamda bir hayli etkile-

necek diyorlar. Ancak bizim yönetim
anlayışımızda 'önce millet' var" açıkla-
masını yaptı. Belediye Başkanı Üner,
"Çatalca Belediyesi'nin bütçesinden
önce, bu ilçenin, bu ülkenin üreticileri-
nin bütçesini düşünmek zorundayız.
Varsın belediyemiz bütçe olarak
zarar görsün. Yeter ki ilçe halkımız
mesut olsun" ifadelerini kullandı.

VARSIN BELEDİYE BÜTÇESİ ZARAR ETSİN!
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Geçtiğimiz ekim ayında Ça-
talca'nın 12 mahallesinde

İSKİ tarafından 108 günlük fazlalık
bedellerin tek seferde faturalandı-
rıldığını hatırlatan Mesut
Üner, "Bizler bugün AK Parti
ve MHP tarafından TBMM
gündemine getirilen, CHP,
İYİ Parti ve HDP'nin 'Hayır'
oyu kullandığı 'Kırsal Mahalle
Kanunu' hazırlıklarımızı ta-
mamlamamış ve belediye

meclisimize getirmemiş olsaydık,
39 mahallemizin de tamamında
İstanbul'un diğer ilçelerinde uy-
gulanan su birim fiyatları uygu-

lanacaktı. Vatandaşımız
bu fiyatlarla hayvancılık,
çiftçilik yapmak zo-
runda kalacaktı" dedi.
Üner, İBB yönetiminin
indirimli fiyat uygula-
masından kaçtığını 
savundu. I SAYFA 9

CHP, İYİ PARTİ VE HDP HAYIR OYU VERDİ

ç

ONCE MILLET
SONRA BELEDIYE

HABER
BAHADIR SÜGÜR

ÇATALCALI
MUTLU MESUT!

TURKKAN GERGINLIGI
İBB Meclisi’nin ilk oturumunda, şehit yakınına küfür tartışması
ile gündemde olan İYİ Partili Lütfü Türkkan, gerilime neden oldu.
İYİ  Partililer konunun Meclis'e taşınmasına sert tepki gösterdi

İBB Meclisi, 1. Başkanvekili
Zeynel Abidin Okul başkanlı-

ğında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir
Topbaş Gösteri ve Sanat Merke-
zi'nde toplandı. Kasım ayı oturumla-
rının ilk birleşiminde şehit yakınına
küfür eden ve özür dileyip grup baş-
kanvekilliği görevinden istifa eden
İYİ Partili Lütfü Türkkan tartışmaya
neden oldu. İBB Meclisi AKP Grup
Sözcü Murat Türkyılmaz, şehit ya-

kınlarına yönelik hakaretleri kınadık-
larını söyledi. Ardından İYİ Partili
Meclis Üyesi Ali Kıdık söz alarak şe-
hitler üzerinden siyaset yapılmasını
kınadıklarını belirterek “Bingöl'de ya-
şanmış nahoş bir olayın meclise geti-
rilmesini doğru bulmuyorum" diye
konuştu. MHP Grup Başkanvekili
Volkan Yılmaz da Türkkan'ın millet-
vekilliğinden istifa etmesi gerektiğini
ifade etti.
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Parti yapılan
evde başından

vuruldu

Esenler'de dün ev sahibinin
kaçtığı parti yapılan dairede

başından vurulmuş halde ölü bu-
lunan, arkadaşlarının intihar etti-
ğini iddia ettikleri Ozan Oğuz'un
cinayete kurban gittiği ortaya çıka-

rıldı. Parti yapılan evin sahibi, kız
arkadaşı ve bir arkadaşının evden
panikle kaçtıkları anlar kameraya
yansırken, gözaltına alınan 5 kişi
emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. I SAYFA 3
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Muhammet 
Fatih Vanlıoğlu

Mehmet Muş Sevda Elmas

ÜRETİCİMİZ 
RAHAT BİR 

NEFES ALACAKAbdulhamit Gül

Faik Öztrak

Adil Karaismailoğlu

Ergun Turan

Erhan Usta

Reşit Can
39 Mahallesi olan Çatalca! Hemen hemen her mahallesinde (Ferhatpaşa ve Kaleiçi de dahil) hayvancılık ve
çiftçilik yapılan Çatalca! 31 Mart 2019'dan itibaren gerek su fiyatları ile, gerekse tüm vergiler ile İStanbul'un
Şişli, Bakırköy yada Kadıköy'ün den farksız olan Çatalca! Son 20 yılın en büyük külfetleri ile karşı karşıya
kalan Çatalca! Nihayet "Gözün aydın olsun Çatalca." BAHADIR SÜGÜR KÖŞE YAZISI SAYFA 4’TE



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
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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-
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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-
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geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.
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giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
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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
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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
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kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.
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kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Alerjinin, alerjen maddelere duyarlı kişilerde görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Alerjik 
Hastalıklar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, “Alerjik nezlesi olan kişilerin 
göz ve burun kaşıntısı nedeniyle ellerini göz ve burunlarına götürme ihtiyaçları artar, buna 

bağlı olarak koronavirüs hastalığı daha fazla görülebilir, hastalığı daha ağır geçirebilirler” dedi

Prof. Dr. Engin Tutkun, sis olarak görülen olayların ‘smog’ diye tabir edilen hava olayları olduğu-
nu belirterek “İleri yaştakiler başta olmak üzere kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akut 
ve kronik bronşial astım, solunum yolu komplikasyonları ile seyreden kronik hastalığı olanlarda 

hastalığı şiddetlendirebildiği gibi erken ölümlere de yol açabilir” uyarısında bulundu

Sis erken ölüme 
YOL AÇABILIR

En sık rastlanan alerjik 
hastalıkların alerjik 
nezle, alerjik göz nezlesi, 

alerjik astım, gıda ve ilaç aler-
jileri olduğunu kaydeden VM 
Medical Park Pendik Hastanesi 
Alerjik Hastalıklar ve Göğüs 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Sami Öztürk, koronavirüs ve 
alerji ilişkisi hakkında önemli 
bilgiler verdi. Türkiye’de her 
4 kişiden 1’inde alerjik hasta-
lık olduğunu hatırlatan Prof. 
Dr. Sami Öztürk, “Alerji daha 
çok orta ve genç yaş grubunda 
görülüyor. Toplumun yak-
laşık yüzde 20 ila 40’ı alerjik 
nezleye sahiptir. Özellikle 
yapılan çalışmalarda 10 ila 20 
yaş grubu arasında toplumun 
yüzde 20-25’inde alerjik nezle 
olduğu tespit edilmiştir. Bu 
epey yüksek bir rakam. Ev tozu 
akarları, polen, hayvansal yün, 
gıda ve ilaçlar alerjiye neden 
olmaktadır. Bir yıl içinde iki 
ayrı dönemde alerjik hastalıklar 
pik yapar. Mart ve nisan ayında 
polenlere bağlı alerjik hastalık-
lar artmaktadır. Ev tozu akarı 
alerjisi ise eylül ve ekim ayında 
başlar ve kış mevsimi süresince 
artarak devam eder” ifadelerini 
kullandı.

Bu hastalar daha geç 
iyileşmekte
Solunum sistemi hastalığında 
burun akıntısı, tıkanması, geniz 
akıntısı, hapşırma ve burnun 
ileri düzeyde daralmasına bağlı 
olarak baş ağrıları, orta kulak 
iltihabı ve ateşli hastalıkların 
görülebileceğini anlatan Prof. 
Dr. Sami Öztürk, sözlerine 
şöyle devam etti: “Koronavirüs 

hastalığında yüksek ateş, kuru 
öksürük, baş-boyun ağrıları, 
kırgınlık, tat ve koku kaybı 
belirtileri görülmektedir. İleri 
düzeyde alerji nezlesi olanların 
bir kısmında burun tıkanıklığına 
bağlı enfeksiyon gelişmekte bu 
kişilerde de öksürük, ateş, baş 
ve eklem ağrısı olmaktadır. Ko-
ronavirüs ve alerji hastalığı ileri 
düzeyde olanlarda da öksürük, 
ateş, nefes darlığı ve kas eklem 
ağrıları görülmektedir. Bu iki 
hastalık bazen birbirinden ayırt 
edilememektedir. Kişiye daha 
önceden alerjik hastalık tanısı 
konulduysa bu kişilerin genel-
de korkmasına gerek yoktur. 
Ancak yüksek ateş, öksürük ve 
koronavirüs olan kişiyle teması 
olan kişilerin bir an önce koro-
na testi yaptırması gerekiyor. 
Alerji hastalığı, koronavirüs için 
bir risk faktörüdür. Ağır alerjik 
astımı ve ileri düzeyde alerjik 
nezlesi olanlarda koronavirüs 
hastalığı ağır geçmektedir. Aynı 
zamanda bu hastalar daha geç 
iyileşmekteler” vurgusunu yaptı.

Bu kişiler daha kolay virüse 
yakalanabilir
Normalde kişilerin bir saatte 
yaklaşık 15 ila 23 defa elini 
yüzüne götürdüğünü belirten 
Öztürk, “Alerjik nezlesi olanlar-
da göz ve burun kaşıntısı daha 
fazla olduğundan bu kişiler  
ellerini burunlarına ve gözlerine 
daha fazla götürürler. Bu kişiler 
daha kolay virüse yakalanabilir. 
Alerjik hastalıklarda özellikle 
ileri düzeyde alerjik nezlesi 
olanlar ve yoğun alerjik astımı 
olanlar maalesef risk grubu 
içinde yer almaktadır” şeklin-

de konuştu. Korona aşısının 
günümüzde yapılması gereken 
ilk tedavi yöntemlerinden biri 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Sami Öztürk şu bilgilere paylaş-
tı: “Alerjik hastalığı olanlar için 
daha çok Sinovac aşısı önerili-
yor. Bağışıklığı zayıf olanlarda 
ise Biontech aşısı öneriliyor. 
İlaç alerjisi olanlar ve aşıya 
karşı yoğun alerjik reaksiyon ya-
şayan kişilerin alerji uzmanına 
danışarak aşı olması gerekiyor. 
Alerjisi olan kişilerin doktor 
kontrolünde aşı olmasında 
bir risk yoktur. Alerjik nezlesi 
olan kişiler bir günde yaklaşık 
300 kez civarında elini yüzü-
ne götürmektedir. Bu kişiler 
mikropları burun ve göz yoluyla 
vücutlarına almaktadır. Alerjisi 
olanların ellerini daha fazla 
yıkaması gerekiyor.”

ALERJALERJiiSSii  
OLANLAR DOLANLAR DiiKKATKKAT

MAGNEZYUM TAKVIYESININ FAYDALARIMAGNEZYUM TAKVIYESININ FAYDALARI

ENDÜSTRIYEL Toksikoloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin 
Tutkun, son günlerde Ankara ve 

İstanbul’da sis olarak görülen hava olayla-
rın aslında smog diye tabir edilen olgular 
olduğunu ifade etti. Tutkun, smog olayının 
geçmişteki bilimsel çalışmalara da konu 
olduğunu belirterek “Son günlerde başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere yoğun 
sis varlığına dair haberlerin basınımıza 
yansıdığını görmekteyiz. Bunun aslında 
sis olmayıp ‘smog’ olarak isimlendirilen, 
toplum sağlığı açısından risk oluşturan bir 
olgu olduğunu hatırlamamız gerekiyor. 
Bu, meteorolojik bir süreç olmakla birlikte 
hava kirliliği ile birleştiğinde çok sayıda 
sağlık sorununa yol açtığı geçmişte yapı-
lan bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş 
durumda” dedi. Bu konuda en çok bilinen 
örneklerin; 5 Aralık 1930’da Belçika Meu-
se Valley’de, 27-30 Ekim 1948’de ABD 
Donora kentinde, 5-9 Aralık 1952’de İn-
giltere Londra’da görüldüğünü hatırlatan 
Tutkun, “Kavramsal olarak ‘smog’; sıcaklık 
inversiyonu (meteorolojik antisiklonik 
inversiyon) ile oluşan bir olay ancak toksik 
sanayi emisyonlarının varlığında, etkilediği 
alanlarda, başta solunum yolları olmak 
üzere sağlığı olumsuz etkilemekte. Sıcaklık 
inversiyonu üstteki hava tabakalarının yere 
yakın hava tabakalarından daha sıcak ol-
ması durumuna denir. Sıcaklık yükseldikçe 
azalması gerekirken artıyordur. Böyle bir 
durumda hava kütlesi yukarı doğru değil 
aşağı doğru hareket eder ve taşıdığı tüm 
kirleticiler insanların soluma mesafesinde 
yer almaya başlar. İleri yaştakiler başta 
olmak üzere kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı (KOAH), akut ve kronik bronşial 
astım, solunum yolu komplikasyonları ile 
seyreden kronik hastalığı olanlarda hastalı-
ğı şiddetlendirebildiği gibi erken ölümlere 
de yol açabiliyor. Bu havanın solunmasıyla 
birlikte sülfür dioksit, sülfirik asit dumanı, 
karbondioksit, karbonmonoksit, florid gaz-
ları başta olmak üzere birçok toksik kimya-
sala maruz kalma riski mevcut bulunuyor” 
ifadelerini kullandı.

Ölüm ve hastalık hızını arttırır
Tutkun, smog sorununun pandemi ile 

yakından ilişkisi oldugunu aktararak “Bu 
sorunun, yaşadığımız pandemi ile de 
yakından ilişkisi olduğunu vurgulamak 
gerekiyor. 1952’de Londra’da yaşandığın-
da aynı dönemde bir influenza epidemisi 
olduğu ve smog varlığının, bu epidemiden 
beklenen ölüm ve hastalık hızlarını çok 
anlamlı bir biçimde artırdığı bilimsel ça-
lışmalarda gösterilmiş durumda. 1952’de 
Londra’da olan smogda 12 bin kişinin 
öldüğü bilimsel araştırma sonucu olarak 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Covid-19 
pandemisinin oluşturduğu hastalık 
yüküne bir de bu durumun eklenmiş 
olmasının; olası ölüm ve hastalık hızını 
çok ciddi bir şekilde artıracağı; hastane 
başvuru sayılarında ve Acil Servis-Yo-
ğun Bakım yatış oranlarındaki yükselişin 
sağlık sisteminde zorlanmalar oluşturaca-
ğından hareketle etkin önlemler alınması 
çok önemli hale gelmektedir” şeklinde 
konuştu. 

Özel önlemler alınmalı
Prof. Dr. Tutkun; açıklamasının deva-
mında ise şunları dile getirdi: “Sağlık 
Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın, hatta İçişleri 
ve Çalışma Bakanlıklarının, ivedilikle 
bu durumun yaşandığı bölgelere özel 
önlemler alması ve toplumun bu konuda 
eğitim ve farkındalığının artırılması halk 
sağlığı açısından önem ve öncelik arz 
etmektedir. Duyarlı popülasyonların ve 
kronik hastalığı olanlar başta olmak üze-
re hassas grupların sokağa çıkmaması, 
sağlıklı kişilerin açık havada spor yap-
mamaları, sokağa çıkmak zorunda kalan 
herkesin bu süreçte sokakta geçirecekleri 
süre konusunda dikkatli olması, solunum 
koruyucu maskeler kullanmaları önerile-
bilir. İlgili şehirlerde yerel yönetimlerin 
kalorifer ve sobaların yanma derecesi ile 
ilgili kararlar almaları ve duyurmaları 
bu sürecin daha kolay atlatılabilmesine 
yardımcı olacaktır. Vatandaşların ka-
lorifer ve sobalarını sürekli ama düşük 
sıcaklıklarda yakmaları, araçların egzoz 
kirliliğinin etkisinin önlenebilmesi için 
mümkün olduğunca toplu taşıma kulla-
nılması tavsiye edilebilir.”

Prof. Dr. 
Engin 
Tutkun

ALERJISI olanların enfekte 
yüzeylere temas etmeme-
leri gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Prof. Dr. Sami 
Öztürk, “Alerji hastaları-
nın alerji ilaçlarını hastalık 
belirtileri varsa mutlaka 
kullanmaları gerekiyor. 
Ileri düzeyde astımı olan 
kişilerin doktor kontrolü 
ile ilaçlarını kullanmaların-
da fayda var. Bağışıklığı 
artırmak için öncelikle ilk 
yapılması gereken dengeli 
ve düzenli beslenmektir. 
Düzenli egzersiz yapılmalı.  
Bunun yanı sıra A, C ve D 
vitamini, çinko ile prebi-
yotik ve probiyotik kulla-
nımı büyük oranda vücut 
direncini artırarak mikrop-
lara karşı antikor gelişimini 
kolaylaştıracaktır” şeklinde 
konuştu. Prof. Dr. Sami 
Öztürk, alerji hastalığını 
tetikleyen faktörleri de şöy-
le sıraladı: “Hava kirliliği, 
ev içindeki havasız ortam, 
evde kullandığımız halılara 
bağlı akarlar, besinlerdeki 
kimyasallar ve koruyucu 
maddeler alerji hastalığını 
artırmaktadır. Ev tozu akarı 
alerjisi Eylül ve Ekim ay-
larında başlayıp kış ayları 
boyunca alerjik nezlesi ve 
astımı olan kişilerde etkisi-
ni göstermektedir. Mutla-
ka bu hastaların ilaçlarını 
aksatmadan kullanmaları 
gerekiyor. Ellerini sık sık 
yıkamaları gerekiyor. Bu 
hastalar kalabalık ortamlar-
dan da uzak durmalıdır.”

Dengeli ve düzenli 
BESLENILMELI

BEYKENT Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dilek 
Sivri, magnezyum içeriği bakımından 

zengin besinlerin tüketiminin önemine deği-
nerek, “Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspa-
nak, pazı, marul, pırasa vb.), köklü sebzeler 
(patates, havuç, kereviz vb.), yağlı tohumlar 
(badem, kabak çekirdeği, kaju vb. ), kuru 
baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, 
fasulye vb.) muz, avakado, kavun gibi mey-
veler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), 
bitter çikolata, kinoa, somon, uskumru gibi 
balıklar ve sert sular iyi magnezyum kay-
naklarıdır. Bu besinlerden yeterli miktarda 
tüketiyorsanız magnezyum eksikliği görül-
me oranı düşüktür. Ancak kullanılan bazı 
antibiyotik ilaçlar, gereksiz yere kullanılan 
idrar söktürücüler, bazı kronik hastalıklar, 
aşırı alkol tüketimi gibi bazı faktörler mag-
nezyum eksikliğine neden olabilir” uyarısın-
da bulundu

Sindirim sistemi 
semptomlarını azaltır
Sivri, magnezyum protein sentezi, kan şe-
keri ve kan basıncının düzenlenmesi, kemik 
metabolizması, merkezi sinir sistemi fonk-
siyonları dâhil olmak üzere vücudun birçok 
işlevi için gerekli olan 300’den fazla farklı 
enzimi aktive ettiği için sağlığın korun-
masında birçok rol oynadığına değinerek, 

“Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, 
kas krampları hatta depresyon gibi psikolo-
jik rahatsızlıklara da neden olabilmektedir” 
dedi. Magnezyum alımını artırmak için 
birçok insan magnezyuma yönelmekte oldu-
ğunu belirten Sivri, bununla birlikte birden 
fazla magnezyum çeşidi mevcut olduğun-
dan, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun 
olduğunu bilmek zor olabileceğine değindi. 
Doğru magnezyum desteğini seçmenin, bu 
mineralin seviyelerini artırmaya yardımcı 
olabileceğine değinerek magnezyum form-
ları hakkında, “Magnezyum sitrat, magnez-
yum organik yapıda olduğu için daha kolay 
emilir.  Sitrik asit hafif bir müshil olduğun-
dan, magnezyum sitrat magnezyum seviye-
lerini yükseltmek ve kabızlığı tedavi etmek 
için kullanılabilir. Ayrıca spor sonrasında 
kasların onarılması, migren, menstruasyon 
dönemi ağrıları için de kullanılabilir” dedi.

Magnezyum içeriği bakımından zengin besinlerin tüketiminin önemine dikkat çeken Diyetisyen Dilek Sivri, “Magnezyum takviyesi, reflü ve kabızlığı hafifletmeye 
yardımcı olabilir. Kan magnezyum seviyeleri düşükse bu eksikliği düzeltmek için doktor tarafından önerilen magnezyum formu alınmalıdır” uyarısında bulundu

HÜLYA Avşar, 3 
yıl aradan sonra 
İstanbul’da sahneye 

çıktı. Sanatçı, önceki akşam 
Maslak 1453’te bulunan 
Yeni Gazino’da sevenleriyle 
buluştu. Gecede ilk olarak 
sahneye çıkan ve sevilen 
şarkılarını seslendiren 
Kubat, “Şimdi muhteşem bir 
ses dinleyeceksiniz. Benim 
en sevdiğim seslerden biri” 
diyerek mikrofonu gecenin 
assolisti Hülya Avşar’a dev-
retti. 3 yıl aradan sonra İs-
tanbul’da sahne alan Avşar, 
sevenlerinin karşısına Melih 
Yazgan imzalı siyah renkte de-
rin yırtmaçlı bir elbiseyle çıktı. 
“Benim seyircim her zaman çok 
şık giyinir. Ben de bu gece size 
özel giyindim. Umarım be-
ğenmişsinizdir” diyen sanatçı, 

sahnede yaklaşık 2 saat kaldı. 
Kendisini dinlemeye gelen 
Funda Arar’ı da sahneye davet 
eden Hülya Avşar, sanatçıyla 
“Arapsaçı” şarkısında düet yap-
tı. Komedyen Yavuz Seçkin de 
esprileriyle geceye renk kattı.

HÜLYA AVŞAR 3 YIL 
SONRA SAHNEDE
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

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

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

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

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

YANGIN, saat 20.30 sırala-
rında Rıfat Paşa Mahallesi 
Arel Sokak’ta bulunan 3 

katlı binanın bodrum katında henüz 
belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda 
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Yanan daireden itfaiye ekip-
lerince yaralı olarak kurtarılan ka-

rı-koca ambulansla hastaneye götü-
rüldü. İtfaiye ekipleri, üst katlarda 
mahsur kalan aralarında çocuklar 
ve yaşlıların da olduğu 15 kişiyi 
merdiven ile tahliye etti. Yangında 
kurtarılan bina sakini “Biz dubleks 
katında oturuyoruz. Bir anda evin 
duman dolduğunu gördük. Duman 
dolunca da aşağıya baktık, zaten 

aynı anda itfaiye yakın olduğu için 
araçların geldiğini gördük. En alt 
katta yangın çıktığını öğrendik ama 
sebebini inanın biz de bilmiyo-
ruz. Biz evde 3 kişiyiz, itfaiye bizi 
merdivenle kurtardı” dedi. İtfaiye 
ekiplerince yangın söndürülürken 
dairede hasar oluştu. Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.

Şişli’de can pazarı yaşandı

Parti yapılan evde
başından vuruldu

ARNAVUT-
KÖY’DE kuruye-
miş dükkanına 

giren 2 kişi, tırnakçılık 
yöntemi ile 2 dakika 
arayla aynı kasiyeri 
dolandırdı. Dolandırı-
lan kasiyer, kasadaki 
paranın eksik olduğu-
nu fark edince dolan-
dırıldığını anlarken, 
yaşanan olay saniye 
saniye güvenlik kame-
rasına yansıdı.  Arna-
vutköy’de bulunan bir 
kuruyemiş dükkanına 
giren 2 kişi, kuruyemiş 
almak istediklerini söy-
ledi. Dükkanında çalı-
şan kasiyerin kafasını 
karıştırarak tırnakçılık 
yöntemiyle 2 kişi, 2 da-
kika içinde kasiyeri 800 
lira dolandırdı. İş yeri 
sahibi Yusuf Kaya Top-
lamda 3 kişiler. Dükka-
na geldiler hepsi birer 
parça ürün aldılar. 5-10 
liralık. Bir elemanımızı 
çekirdek doldurmak 
için çağırıyor. Diğerde 
kasaya gidiyor. 200 
lirayı uzatıyor sonra 
200 lirayı geri çekip 5 
lira uzatıyor. Diğeri de 
aynı şeyi yapıyor” diye 
konuştu. Yaşanan olay 
güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. 

2 dakikada 
hırsızlık

Olay, Kağıthane Şirintepe’de dün sabah saat-
lerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sabah saatlerinde 27 T seferini yapmak için 

yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan 
birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, 
yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. 
Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün 
arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı’na 
yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan 
kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün 
göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak 
saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını 
kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden 
uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan 
yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı 
saldırgandan şikayetçi oldu.

Orada ölebilirdim
Bıçaklı saldırıya uğrayan otobüs şoförü Özer Gü-
leryüz, “27 T Şirintepe - Şişli hattında çalışıyorum. 
Sabahleyin yola çıktım. Yolcuları almaya başladım. 
Erkek yolcunun biri, kadın öğrenci kartı bastı. Ben de 
kendisine ‘Bunu kullanmaya yetkiniz yok.’ O da ‘her-
kes kullanıyor. Ne var bunda’ dedi. Ben de ‘ben bu 
akbili iptal ediyorum dedim ve iptal tuşuna bastım.’ 
Başka kartınız varsa onu basın. Koronavirüs nedeniyle 
herkesin HES kodu olması gerekiyor. Elinde bir sürü 
kart vardı. Birini bastı arkama oturdu. Şirintepe’ye 
doğru yanaştık. Yolcular indi. Bir ben bir de o kaldı. 
Bana ‘Aç şu kapıyı’ dedi. Ben de kapı açık in dedim. 
O anda elindeki bıçağı göğsüme doğru yapıştırdı. 
Bıçak cebimdeki ruhsata geldi. Sonra kapışmaya baş-
ladık. Elindeki bıçağı yüzüme salladı. Ben kapıyı ka-
pattım ama kaçtı. Karakola giderek şikayetçi oldum. 
Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bunlar böyle sahte 
pasolar kullanarak bizleri zor durumda bırakıyorlar. 
Bıçağı tam buraya vurunca ruhsata geldi. Bu ruhsat 
benim hayatımı kurtardı. Ruhsat olmasa buradan içeri 
girerdi. Ya yoğun bakımdaydım ya ölmüştüm. Yüzü-
me de vurmaya çalıştı. Koruyucu cam da kırıldı” dedi. 

Kağıthane’de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruh-
sata isabet etmesiyle ölümden döndü. Dehşet anları ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Arnavutköy’de yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil 
sürücüsü, şerit değiştirince başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şid-

detiyle her iki otomobil de savrulurken, aynı otomobildeki 4 kişi yaralandı
KAZA dün gece 
23:30’da meydana gel-
di. Eski Edirne Asfaltı 

Caddesi’nde seyir halindeki 
34 PHD 24 plakalı otomobilin 
sürücüsü, bir anda yola fırla-
yan köpeğe çarpmamak için 
manevra yaptı. Şerit değiştiren 
otomobil sürücüsü direksi-
yon hakimiyetini kaybederek 
önündeki 34 LN 664 plakalı 
otomobile çarptı. Çarpışmanın 
etkisiyle her iki otomobil de 
savruldu. Otomobile arkadan 
çarpan araçtaki 2’si çocuk 4 
kişi çeşitli yerlerinden yara-

landı. Yaralıların yardımına 
çevredekiler koştu. Haber 
verilmesi üzerine kaza yerine 
çok sayıda ambulans sevk edil-
di. Kaza yerine gelen sağlık 
ekipleri yaralıla-
ra ilk müdaha-
leyi olay yerinde 
yaptı. Yaralı 4 
kişi ambulanslar-
la çevre hasta-
nelere kaldırıldı. 
Kaza sonrası 
Habipler Arna-
vutköy yolunun 
Arnavutköy 

yönünde uzun araç kuyruk-
ları oluştu. Trafik yoğunluğu 
kazaya karışan araçların çekici 
yardımıyla yoldan çekilmesi-
nin ardından normale döndü. 

Şişli’de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yanan daireden ya-
ralı kurtarılan karı-koca 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, bina-

da mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi

Kendisine bıçakla saldıran kişinin yakalan-Kendisine bıçakla saldıran kişinin yakalan-
masını istediğini söyleyen otobüs şoförü masını istediğini söyleyen otobüs şoförü 
Özer Güleryüz, “Böyle tipler yüzünden Özer Güleryüz, “Böyle tipler yüzünden 
kelle koltukta çalışıyoruz. Ruhsatım cebim-kelle koltukta çalışıyoruz. Ruhsatım cebim-
de olmasa oracıkta ölecektim. Lütfen bu de olmasa oracıkta ölecektim. Lütfen bu 
saldırgan yakalansın” diye konuştu.saldırgan yakalansın” diye konuştu.

OTOBÜS şoförüne yapılan bıçaklı saldırı oto-
büsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Görüntülerde, şoförün arkasından gelen saldırgan, 
bıçağını çıkararak hareket halindeki otobüs şoförü 
göğsünden bıçaklamaya çalışıyor, Şoförün ayağa 
kalkarak saldırganı durdurmaya çalışmasıyla saldır-
gan bıçağı şoförün yüzüne doğru savuruyor. Koru-
yucu camı kıran saldırgan olay yerinden kaçıyor.

Kameralar kaydetti

Kazayı atlattı  
kavga çıkardı

İDDİAYA göre, Davut-
paşa Mahallesi Melikşah 
Caddesi’nde dün, 6 katlı bi-

nanın çatı katında İlkay U. evinde 
parti düzenledi. Gece saatlerinde 
parti yapmak için evde toplanan 
6 kişi sabah saatlerine kadar 
eğlendi. Sabah saatlerinde evden 
silah sesi yükseldi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen polis ekiple-
ri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz’un 
başına vurulmuş halde cansız 
bedeniyle karşılaştı.  Esenler Asa-
yiş Büro Amirliği Ekipleri, evde 
bulunan T.D. ve B.K. isimli iki 
kişiyi gözaltına alırken yaptıkları 

aramada çok miktarda kubar ve 
metamfetamin diye tabir edilen 
uyuşturucu madde ve hassas 
terazi buldu. Evde bulunan diğer 
3 kişinin kaçtığı tespit edilirken, 
ekiper kaçan kişileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Yapılan 
çalışmada E.T., İ.U ve  B.T. isimli 
kişiler kısa sürede yakalandı. 

İfadeler çelişkili
Gözaltına alınan T.D., B.K., E.T., 
İ.U. ve B.T. Emniyette tek tek 
sorguya alındı. “Kafasına silah 
sıkarak intihar etti” diyen şüpheli-
ler çelişkili ifadeler verdi. Yapı-

lan sorgu ve elde edilen deliller 
doğrultusunda olayın intihar değil 
cinayet olduğunun tespit edildi-
ği açıklandı. 5 kişi emniyetteki 
işlemlerinin ardından ‘kasten 
adam öldürme ve uyuşturucu 
madde ticareti yapmak’ suçundan 
adliyeye sevk edildi. Öte yandan, 
olay sonrası ev sahibi, kız arkadaşı 
ve bir arkadaşının evden çıktığını 
anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde, ev sahibinin ilk 
başta çevreyi gözetleyerek evden 
çıktığı, ardından kız arkadaşının 
panik halinde çıktığı bir süre son-
ra ise diğer kişinin çıktığı görüldü.

Esenler’de dün ev sahibinin kaçtığı parti yapılan dairede başından vurulmuş halde ölü bulunan, 
arkadaşlarının intihar ettiğini iddia ettikleri Ozan Oğuz’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıl-
dı. Parti yapılan evin sahibi, kız arkadaşı ve bir arkadaşının evden panikle kaçtıkları anlar kame-

raya yansırken, gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Köpeği ezmemek için kaza yaptı
ATAŞEHİR’DE emni-
yet şeridinden O-2 
Karayolu’na bağlan-
mak için kontrolsüzce 
çıkan taksiye şeridin-
de giden otomobil 

çarptı. Kaza anları bu sırada 
otomobildeki kişinin cep telefonu 
kamerasına yansıdı. Görüntüler, 
saat 11.00 sıralarında Ataşehir’de 
kaydedildi. O-2 Karayolu’nda 
giden otomobildeki kişi, cep 
telefonunun kamerası ile kayıt al-
maya başladı. Bu sırada emniyet 
şeridinden kontrolsüz bir şekilde 
çıkan ve ana yola dönmek iste-
yen taksici kazaya neden oldu. 
Şeridinde giden otomobil sürücü-
sü, taksiye çarptı. Kaza anları da 
telefon kamerasına yansıdı.

Video çekerken 
kaza yaptı

ESENLER O-3 Karayolu’nda 
sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil, 
bariyerlere çarptıktan sonra takla 
attı. Otomobil sürücüsü kazayı 
hafif şekilde atlatırken kendi-
sine müdahale etmek isteyen 
sağlık ekipleriyle tartıştı.  Kaza, 

Esenler O-3 Karayolu Topkapı istikametinde 
dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya 
göre, sürücü Burak S.’nin direksiyon hakimiye-
tini kaybettiği 34 HZ 9707 plakalı otomobil, yol 
kenarındaki bariyerlere çarpıktan sonra takla 
attı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay 
yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık 
ekipleri, hafif şekilde yaralanan sürücü Burak S.’ye 
müdahale etmek istedi, ancak sürücü Burak S. 
sağlık ekipleriyle tartıştı. Bir süre sonra ikna edi-
len sürücü Burak S. sağlık kontrolünden geçirildi. 
Kaza nedeniyle oluşan trafik, otomobilin çekilme-
siyle normale döndü.
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39 Mahallesi olan Çatalca! Hemen
hemen her mahallesinde (Fer-
hatpaşa ve Kaleiçi de dahil) 

hayvancılık ve çiftçilik yapılan Çatalca! 31
Mart 2019'dan itibaren gerek su fiyatları ile,
gerekse tüm vergiler ile İStanbul'un Şişli,
Bakırköy yada Kadıköy'ün den farksız olan
Çatalca! Son 20 yılın en büyük külfetleri ile
karşı karşıya kalan Çatalca! Nihayet "Gözün
aydın olsun Çatalca."

"Kırsal Mahalle Kanunu" Uygulama Kararı
Çatalca Belediye Meclisi'nden geçti. Bu an-
lamda öncelikle Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ve ekibine ve tabi ki Çatalca Beledi-
yesi'nin tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum.

Peki nedir "Kırsal Mahalle Kanunu" önce-
likle hayvancılık, çiftçilik ve yerel ürün üreten
vatandaşımız, yani köylülükten vazgeçmeyen
vatandaşımızın can suyuna kavuşması
demek! Su! Evet su! Tüm bu kesimin en
büyük belini büken konuların başında gelen
şu su fiyatlarının öncelikle Şehrin merkezinde
olan büyük büyük plazalarda oturanların
ödediği fiyatların 4'te birine kadar gerilemesi
demek. Bir ineğin içtiği su ile verdiği süt fiya-
tının neredeyse eşit olduğu bir dönemden kur-

tulmanın müjdesi demek!
Vergilerden muaf olmak demek! 

Çatalca'daki vatandaşların bir çok 
muafiyeti demek... 

Bu kanun belki de en çok Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner'in belini bükecek! Bir
çok gelirinden feragat etmek! Zor iş vesse-
lam... Çatalca Belediyesinin gelirinin yüzde
ellisi belki de yok olacak. Ama Kırsal Ma-
halle Kanunun Uygulamasına ilk geçen
belediye olacak belki de... Ama yine de 
"Çatalca'ma müjdeler olsun" diyerek 
açıklama yapıyor. 

Kanun maddesi TBM.'den geçerken 16
Ekim 2020'de CHP, İYİ Parti ve HDP
"Hayır" oyu kullanmıştı. Çok şükür ki Çatalca
Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Parti Meclis
Üyeleri "Hayır" oyu kullanmadı. Bu da Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner'in bu ka-
nunu meclisinde de dost meclisinde de çok iyi
açıklamasıdır. Ya da ben öyle düşünüyorum.

Köylü, gerçekten köylü gibi yaşayabilsin
diye çıkartılmış bir yasa! Ve bu yasanın ge-
reksinimi olan Kırsal Mahalle Statüsü! 
İlçemize hayırlı uğurlu olsun.

Gazetemizdeki haberimizde Kırsal 
Mahalle ile ilgili Belediye Başkanı Mesut
Üner'in açıklamasını zaten okuyacaksınız.
Ayrıntılar haberin içerisinde bir hayli kap-

samlı bir şekilde yer alıyor. Getirdik-
leri çok fazla vatandaş için. Götürdükleri ise
belediye bütçesinden yüzde 40-50 arasında
bir gelir kaybı. E bunu da düşünmesi gereken
Belediye Başkanı Mesut Üner!

Siyaset ve fotoğraflar!

Şimdi düşünün "135 yıllık tapu sorunu çö-
zümlendi" diye attığımız haber başlıklarını
her birimiz hatırlıyoruzdur eminim ki! Bu
başlıklarda tapusuz mahallelerimizin tapu
sorunun çözümü ile ilgili meclisten çıkan
kanun maddesi vardı. Şu an bu tapusuz ma-
halle(biz ona köy diyoruz) olan yerleşim alan-
larında vatandaşlar tapularını almaya
başladılar. Ve hatta bir çoğunluğu tapusunu
aldı. Bİr kaç sorunlu parsel var. Bu parselle-
rin sorunları ile ilgili de AK Parti İstanbul 3.
Bölge Milletvekili Tülay Kaynarca konunun
takipçisi olarak gereken önergeleri ve giri-
şimleri yerine getirdi. Aslında konu şu ki 
siyasetin çözmek istediğini bürokrasi engelli-

yordu. Tapusuz köyler ile ilgili sorunun tama-
mını çok iyi bilen birisi olarak bizzat Millet-
vekili meslektaşım Tülay Kaynarca'yı hem
tebrik ediyor, hem de kendisine teşekkür
ediyorum. Uzun yıllardır bu savaşı veriyor.
Aynen öyle resmen tapular için savaş vermiş
birisi kendisi.

Geçmiş dönemleri bilmeyenler tapusuz
köyler için neler yapıldığını bilmezler. Hatta
şu an nasıl bir süreç yaşandığını da bilmedik-
leri için, bu mahallelere gittiğinde, hala bu
mahallelerde tapu sorununun olduğunu düşü-
nerek "Vatandaşlar ile tapu sorununu konuş-
tuk" diyeceklerdir.

Çatalca'nın sorunlarına vakıf olmak zor iş
vesselam. Öyle daha göreve geldiğin andan
itibaren çok iyi çalışmak lazım konulara.
Rahmetli Cem Kara Başkanın bir sözü vardı "
Dersini çalışmak lazım" Aynen Öyle. Siyaset
yapacağım diyor isen, önce geçmişi çalışmak
lazım. Çatalca'nın son 15 yılını çok iyi bilmek
gerekiyor. Çatalca için TBMM'de verilen
önergeleri, İBB Meclislerinde Çatalca için
çıkan kararları, çalışmak gerekiyor açıkçası.
Ben buradan siyasette olan ve yeni nesil siya-
set anlayışı güden herkese sesleniyorum. 
İlçenin sorunlarının geçmişine iyice çalışın.
Günübirlik siyaset anlayışı ile zaten ne 
kaybetti isek kaybettik.

Çatalca'nın gelecek günlerdeki en büyük
sorunlarından bir tanesi, ekonomik anlamda,
iş sahalarının, artan nüfusa rağmen artma-
ması olacak.

Sosyal alanlar, yeni yeni binalar, parklar,
spor alanları gibi bir çok hizmet çok şükür
yapılıyor. Lakin bizlerin, Çatalca'nın hem
mavi yaka, hem de beyaz yaka iş sahalarının
açılmasını sağlanması yönünde çalışmaları
yapma zorunluluğumuz var.

O kadar işsiz kardeşimiz var ki! Evet
hemen hemen her birisi üniversitesi mezunu
bir çok gencimiz var. Ve bundan sonraki sü-
reçte yüzlerce gencimiz olacak. 5 yıl içeri-
sinde beyaz yaka, yani idari kesimlerde
çalışmak için bekleyecek olan yüzlerce genci-
miz olacak, eğer ki bu çocuklar okullarından
mezun olduklarında biz onlara iş sahaları
oluşturamaz isek, bir çoğunluğu yine ilçe dı-
şında çalışmak zorunda kalacaklar ve büyük
zorluklar ile hayatlarını idame ettirme 
savaşını yaşayacaklar.

İstihdam sahaları oluşturmak zorundayız.
Artık bu ilçenin en büyük hizmeti bu olacak-
tır. Ekonomi, ekmek savaşında verilen 
mücadeleye omuz vermek... Derdimiz artık
tamamı ile bu olmalıdır.

Tüm siyasilerin artık bu ilçede ekonomik
projelere yönelmesi gerektiği de aşikardır.

Çatalcalı mutlu mesut!

Gezici kütüphane
Kartal’da

Eğitim kampı
tamamlandı

Her yıl Kasım ayının ikinci haftası kut-
lanan ‘Dünya Çocuk Kitapları Haf-
tası’nın yaklaşmasıyla birlikte Kartal

Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak
bir etkinliğe imza attı. İstanbul’un dört bir yanında
yaşayan vatandaşları kitapla buluşturmayı hedefle-
yen gezici kütüphane bu kez Kartallı miniklerle bu-
luştu. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet
gösteren Atalar Merkez Çocuk Gelişim Merkezi ve
Uğur Mumcu Çocuk Gelişim Merkezi’ne gelen
kreş öğrencileri, sınıflarıyla sıraya girerek kütüpha-
neyi gezdi. Ardından eğitmenleri tarafından gezici
kütüphanede bulunan çocuk kitapları Kartallı mi-
niklere tanıtıldı. Çocuk şarkıları eşliğinde yapılan
etkinlik küçük öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.
Etkinlik sonunda öğrencilere İBB yetkilileri tarafın-
dan ‘Yuvamız İstanbul’ dergisi hediye edildi. Bu yıl
8-14 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan
Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kreş öğrencile-
rinin küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanışıp,
okuma alışkanlığı edinmeleri hedefleniyor.

Büyükçekmece Belediyesi Arama
Kurtarma Timi (BAKUT) ekibi Şile
Hacıllı Köyü, Şelale bölgesindeki arama

kurtarma eğitim kampını başarıyla tamamladı.
Beklenen İstanbul Depremi ve olası doğal afetler
ve acil durumlar karşısında görev yapmak üzere
kurulan BAKUT, geçtiğimiz aylarda ülkemizin
farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangıları
ve sel felaketlerinde de başarıyla görev yapmıştı.
Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Timi
(BAKUT) çalışmalarını aralıksız olarak sürdürü-
yor. 6-7 Kasım tarihinde gerçekleşen doğada
arama kurtarma ve eğitim kampını başarıyla ta-
mamlayan BAKUT ekibi, afet ve acil durumlara
her daim hazır olduğunu ortaya koyuyor.

F atih Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde dü-
zenlenen toplantıya; Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kay-

makamı Kaan Peker, Vakıflar 1. Bölge Müdürü
Hayrullah Çelebi, İstanbul Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kadir Has Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. M. Sondan
Durukanoğlu Feyiz, akademisyenler ve çok sa-
yıda mimar katıldı. Düzenlenen toplantıda;
Kapalıçarşı hakkında genel bilgi, projelendirme
ve yönetim planı, restorasyon uygulamaları ile
yaklaşım ve kentsel tasarım ile cephe uygula-
maları ele alındı.

Şehrin sembolü

Basın toplantısında konuşan Fatih Belediye
Başkanı M. Ergün Turan, “İstanbul, 5 asır bo-
yunca İslam aleminin merkezi, insanlık tarihi-
nin en yüksek kültür odağı olarak sürekli
gelişme göstermiş, ilim muhitleriyle, irfan
meclisleriyle, bütün sosyal kurumlarıyla bir-
likte, ‘olgun şehrin’ bir nişanesi, sembolü hâ-
line gelmiştir. Fatih, İstanbul’u şehir kılan
bütün bu kıymetli mirasa sahip olmak bakı-
mından, hem şanslı hem ayrıcalıklı bir yerdedir.

İstanbul’da, her köşe başında, nakış nakış iş-
lenmiş bir çeşme, bir mescit, türbe veya med-
rese, yedi tepeye oturtulmuş kurşuni taç
kubbeler, sonsuza dek sürecek ilahi bir ezginin
notaları gibi ahenkle dizilmişlerdir” diye 
konuştu.

Günbegün katlanıyor

Tarih ve medeniyetin büyük bir sorumluluk
yüklediğini kaydeden Başkan Turan, "İstan-
bul’a erdemli bir gelecek sağlamakla mesul ol-
duğumuzun farkındayız. Bu doğrultuda
hayata geçirilen stratejik yatırımlar sayesinde,
şehrin önemi dünyada, günbegün katlanarak
artıyor. Bunların içinde kültürel yatırım ve hiz-
metler başı çekiyor. Biz, kültüre dair yaklaşımı-
mızı “bütüncül” bir bakışla inşa etmeye özen
gösteriyoruz. Kültürel yatırım derken genel
manada, mazinin tecrübesinden faydalanan,
zamanın ruhuna da yabancı olmayıp dinamik
bir ruhla tasarlanmış projeleri kastediyorum.
Bizim en başta insanlığa, toplumumuza ve 
geleceğe karşı ilk ve asli görevlerimiz arasında, 
İstanbul’u dünyanın kültür ve medeniyet 
merkezi hâline getirmek olmalı" dedi. DHA

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ne (İBB) ait ‘500İG’ Gezici
Kütüphane otobüsü, Kartal 
Belediyesi kreşlerinde eğitim
gören öğrencileri ziyaret etti

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

HEM SANSLI 
HEM AYRICALIKLI!
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Kapalıçarşı proje ve restorasyon çalışmaları bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Başkan Turan, "Fatih,
İstanbul’u şehir kılan bütün bu kıymetli mirasa sahip olmak bakımından, hem şanslı hem ayrıcalıklı
bir yerdedir. Kapalıçarşı zamana meydan okuyan en önemli yapılardan biri" ifadelerini kullandı

ZAMANA MEYDAN
OKUYAN ÖNMELİ YAPI
Kapalıçarşı 500 küsur yıldır, işlevini
kesintisiz devam ettiren, yılda 45
milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Sur
İçi’nin geleneksel ticaret bölgesinin
tam odağında yer alan bir yapı ol-
duğunu anlatan Belediye Başkanı
Turan sözlerine şöyle devam etti:
“Kapalıçarşı vesilesiyle sur içine her
gün çalışmak veya alışveriş yapmak
için binlerce insan geliyor. İç
içe geçmiş yüzlerce soka-
ğıyla, bedesten ve hanlarıyla,
şehir içinde bir şehir görü-
nümünde. Zamana meydan
okuyan bu önemli yapı, sa-
dece ticaret ve turizm açısın-

dan değil, içinde yaşatılan esnaflık
kültürüyle de somut olmayan tarihi
miras niteliğinde. Turan sözlerini
şöyle noktaladı: "Valilik, Kapalıçarşı
yönetimimiz ve Fatih Belediyesi’nin
müşterek çalışmalarıyla, Kapalıçar-
şı’nın bu zamana kadarki en kap-
samlı restorasyonunu
gerçekleştiriyoruz. Bu dev projenin

hayata geçmesinde emeği
olan başta Bilim Kurulu üye-
lerimize, paydaşlarımıza, ve
en önemlisi sabır ve anlayışla
desteklerini bizden eksik et-
meyen esnafımıza teşekkürü
bir borç biliyorum."

Türkiye ve Almanya ara-
sında 31 Ekim 1961'da imza-
lanan İşgücü Antlaşma'sı ile

Türkiye'den Almanya’ya başlayan göç
serüveninin 60’ıncı yıldönümü kapsa-
mında Almanya’nın Gelsenkirchen ken-
tinde bir dizi etkinlik düzenlendi.
Büyükçekmece Belediyesi’nin kardeş
şehir olarak uzun yıllardır köklü ilişkiler
kurduğu Gelsenkirchen’deki etkinliklerde
konuşan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Alman toplumu-
nun ayrılmaz bir parçası haline gelen
Türklerin beklentilerine dikkat çekti. Al-

manya'ya İş Gücü Göçünün 60. yılı et-
kinlikleri kapsamında Kardeş Şehir
Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin
Welge ve Büyükçekmece-Gelsenkirchen
Kardeş Şehir İlişkilerini Destekleme
Derneği Başkanı Rudiger Von Schoen-
felt'in davetlisi olarak Gelsenkirchen’e
giden Başkan Akgün’e belediye meclis
üyeleri Hakan Çebi, Fatih Çınar ve
Eren Savaş eşlik etti. Başkan Akgün,
etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen
panelde yaptığı konuşmada göç ve göç-
menlik söyleminin ötesine geçerek top-
lumun ayrılmaz bir parçası haline

gelmiş olan vatandaşlarımızın beklenti-
lerine dikkat çekti.

Forma hediye edildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ve beraberindeki heyet
Schalke 04 Kulübü’nü de ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Axel Hefer,
yönetim kurulu üyesi Christine Rühl-
Hmaers ve Sportif Direktör Peter Knä-
bel ve Schalke 04 Kulübü Onursal
Başkanı Gerhard Rehberg’in katılımıyla
gerçekleşen ziyarette Başkan Akgün’e
kulübün forması takdim edildi.

Almanya’nın ayrılmaz bir parçası
Türkiye'den Almanya’ya başlayan göç serüveninin 60’ıncı yıldönümü kapsamında Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde düzenlenen
etkinlikte konuşan Hasan Akgün, Alman toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Türklerin beklentilerine dikkat çekti
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A vcılar Belediye Başkanlığı aldığı kararla
Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt paza-
rını iki hafta önce kapattı. Kapatma kara-

rından habersiz pazara alışveriş için gelenler,
pandemi dönemindeki yasaklar dışında yıllardan bu
yana açık olan, aradıkları her türlü ürünü bulabil-
dikleri tezgahların yerinde olmadığını görünce şa-
şırdı. Esenyurt, Başakşehir, Beylikdüzü gibi
ilçelerden gelenler pazarın neden kapatıldığını veya
nereye taşındığını araştırmaya çalışırken kararı ya-
dırgadıklarını söyledi. Burada yüzlerce kişinin alış-
veriş yaptığını, geçimlerini sağlamaya çalıştığını
belirten kişilerden Aziz Gök, "Kapatma kararı hiç
güzel olmamış. İnsanlar burada ikinci el eşya alıp
satıyorlardı. Neden kapatıldığını hiç anlamadım.
Çok anlamsız. Gereksiz buldum. Kendime ve ço-
cuğa ayakkabı alacaktım" dedi. Esenyurt’tan geldi-
ğini belirten İsmail Kamas, "Bu kararı alanların
derdi nedir? İnsanlar burada alışveriş yapıyordu"
dedi.

Defalarca şikayet ettik

Pazarın hemen yanındaki kafede çay içen müşteri-
lerden biri ise kapatma kararının yerinde olduğunu
savunurken, "Mahalle içinde bit pazarı kurulur mu?
Defalarca şikayette bulunduk, ciddiye alan olmadı.
Örneğin ben nalburum. Bakıyorum, çalınan malımı
burada buluyorum. Üstelik sakin mahallemiz pazar

günü çok kalabalık oluyordu" dedi. Kafeyi işleten
kadın da pazar günleri antika veya bit pazarı olarak
nitelendirilen pazar alanında insan seli oluştuğunu
anlatırken, "Doğrusu benim için çok kötü oldu. Bu-
rada akşama kadar çay satıyordum" diye yakındı.

Kampanya başlatıldı

Pazarın kapatılmasının yerinde olduğunu öne
süren, ismini vermek istemeyen bir kişi aracından
hırsızlık yapıldığını, çalınan 15 bin TL tutarındaki
mallarının burada 3 bin TL’den satıldığını belirterek,
"Kim bu kararı aldıysa Allah razı olsun" dedi. Aynı
mahallede oturanlar pazarın kapatılmasının trafik
bakımından iyi, ancak, aradıklarını bulabildikleri bir
yerin kapatılmasından dolayı kötü olduğunu belir-
tirken, karara tepki gösteren bir kişi, "Burada cu-
martesi günü semt pazarı kuruluyor. Normal pazar
kurulduğunda şikayet etmiyorlar mıymış? Doma-
tes-biber satılırken rahatsız olmayanlar ikinci el eşya
satılırken mi rahatsız oluyorlarmış" diye tepki gös-
terdi. Başakşehir’den eşi ve çocukları ile sabah
erken saatte gelen Çetin Çalık, "Burada ikinci el çok
enteresan, farklı şeyler satılıyordu. Kıyafetten, araç-
gerece her şey vardı. Ben bugün olta takımı almaya
gelmiştim. Pazarın kapatılması kötü oldu. Pazar
günü bu tip pazarları gezmek ayrı bir eğlenceydi"
dedi. Bu arada internette pazarın yeniden açılması
için imza toplama kampanyası başlatıldı. DHA

info@gazetedamga.com.tr

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

Aslolan kalplerde yaşamak

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönü-
münde saygı ve minnetle anıyoruz.

Bir Kızılderili atasözü: “Seni tanıyan son kişi 
öldüğünde hiç yaşamamış olacaksın” der.

Yaşamak ya da yaşamamak değil mesele; onurlu
yaşamak ya da yaşamamak meselesi…

Yaşamak var; tarihler, asırlar boyunca unutulma-
yacaksın nesilden nesile her daim hatırlanacaksın.

Yaşamak var; Dünyadan ayrılalı 83 yıl geçse de
kalplerin bir köşesinde yaşayacaksın.

Yaşamak var; 57 senelik kısacık bir ömrü, milletine
ülkene adayıp tarihin sayfalarına  sığmayacaksın…

Sevgili Elif Konur ne güzel özetlemiş;
80 küsur sene önce, tenis maçı izlerken fotoğrafı var.
Yüzerken fotoğrafı var, sahilde kumda otururken,

kürek çekerken, at binerken, konser izlerken, 
zeybek oynarken, dans ederken, heykel incelerken
fotoğrafı var.

Salıncakta çocuk gibi gülerek sallanırken bile
fotoğrafı var.

O dönemin kıyafetlerine, ayakkabılarına 
bakıyorsun, sanırsın Dünya moda ikonu.

“Aman Allahım” diyorsun “ nasıl bir ruh üfledin
de çıtayı en üste koydun bu kulunla.

Bu kadar güzel “Bir Örnek İnsan” nasıl olabilir?
Ama oldu, bütün Dünya gördü, halen görmekte işte.
Hayvanlarla fotoğrafları var, çocuklarla, okulda

genç kızlarla, delikanlılarla, cephede askerlerle, ko-
mutanlarla, dahası köylülerle, şairlerle, yazarlarla,
sanatçılarla…

Aşık olmuşluğu da var, oturup rakı içmişliği de.
Dua etmişliği de var, vaaz vermişliği de.
“Bana yeniden üniformamı giydirmeyin” deyip

ültimatom vermişliği de var.
Tek bir ağacı kesmemek için koca köşkü yürüt-

müşlüğü de var, bozkır Ankara’ya Atatürk Orman
Çiftliği’ni kurmuşluğu da.

Kalbine kurşun yemişliği de var ülkesi için; 
savaştan savaşa koşmuşluğu da.

Yirmi iki yıl, rakamla da yazıyorum, tam 22 yı-
lını cephede geçirmişliği, o güzelim ayaklarını asker
potininden çıkarmamışlığı, askeri tayınını yemeden
sofraya oturmamışlığı da var.

Bir çok ülke liderini sofrasında ağırlamışlığı da var.
Ama ne yazık ki “Evde yiyecek kalmadı oğul”

diye mektup yazan anacığına;
“Bendeki para milli mücadelenin parasıdır. Va-

tanı kurtarmak için topladık. Konunun ehemmiyeti
büyük, size şu an para gönderemem anacığım, 
şimdilik evdeki halıları satın” demişliği de var.

Ve tarihin görüp göreceği en yoksul, en çaresiz
savaşlarından birinde “Geldikleri gibi giderler” 
demişliği de var.

Ömrünü, emeğini, aklını, sevgisini milletine 
verdiği gibi, tüm malını mülkünü de milletine 
bağışlayıp geçmiş bir atamız var.

Söyleyin bana, kaç babayiğit yapabilir şimdi
bunu.

Yetmezmiş gibi; yemesiyle, içmesiyle, oturma-
sıyla, kalkmasıyla, çatal, bıçak tutmasıyla, sigara-
sını yakmasıyla dahi, zarafet timsali bir atamız var.

Arupa’dan önce kadına değer vermiş, ona seçme
ve seçilme hakkı tanımış, kadını insan makamına
layık hale getiren düzenlemeler yapmış;

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye
değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık-
sın” demiş, Müzeyyen Senar’ı Safiye Ayla’yı taktir
ederek, severek dinlemiş bir Atamız var.

Onun getirdiği alfabe ile ona hakaret etmeye 
çalışan kansızların çoğaldığı günümüzde;

“Benim manevi mirasım  akıl ve bilimdir” 
diyebilmiş bir atamız var.

Ruhu şad olsun!
Sağlıcakla…

Avcılar'da 4 yıldan bu yana kurulan antika ve bit
pazarı belediyenin aldığı kararla kapatıldı. Çevrede
oturanların şikayeti ve trafik sorunu nedeniyle ka-
patıldığı bildirilen pazara alışveriş için gelenler, pa-

zarın kapatılmasına şaşırdı.
Bazıları da kararın yerinde 
olduğunu söyledi

AVCILAR’DA
PAZAR CIKMAZI

ŞİKAYETLER VE
TRAFİK NEDENİYLE
KAPATILDI
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ŞİKAYETLER VE
TRAFİK NEDENİYLE
KAPATILDI
Avcılar Belediyesi, pazar
günleri Ambarlı Kapalı
Semt Pazarı’nda kurulan
Antika Ürünler Satış Pa-
zarı’nın çevrede oturanların
şikayeti ve trafik sorunu ne-
deniyle kapatıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şöyle
denildi: "Ambarlı Kapalı
Semt Pazarı’nda kurulan
Antika Ürünler Satış Pazarı;
çevredeki vatandaşların şika-
yeti, bölgedeki kaldırımlara

yapılan yasak park, pazarın
trafik sıkışıklığına neden ol-
ması, açılış ve kapanış saat
kurallarına uyulmaması ve
kovid önlemlerine dikkat
edilmemesi, bölgedeki kaldı-
rımlara yapılan yasak park,
pazarın trafik sıkışıklığına
neden olması, açılış ve kapa-
nış saat kurallarına uyulma-
ması ve kovid önlemlerine
dikkat edilmemesi nedeniyle
kapatılmıştır."

Pazarın kapatılmasının yerinde olduğunu öne süren, ismini vermek istemeyen bir kişi aracından hırsızlık yapıldığını, çalınan 
15 bin TL tutarındaki mallarının burada 3 bin TL’den satıldığını belirterek, "Kim bu kararı aldıysa Allah razı olsun" dedi.

Köpeğiyle bile binen var!

Gönüllü
geri

dönüş

bEşİktaş, Ortaköy'de polis
ekiplerince sık sık elektrikli
scooter denetimleri yapılırken,

scooter kullanan bazı kişiler kurallara
uymamaya devam ediyor. Kimi scooter
kullanıcılarının kaldırımda giderek, ki-
minin de scootera iki kişi ya da köpe-
ğiyle binerek kuralları ihlal ettiği
görüldü. Bir scootera iki kişi binerek,
kuralları ihlal eden iki kişi ise kamera-
lara poz verdi.

Kötünün iyisi diyebiliriz

Scooter kullanan Eyüp Enes Köse,
"Ulaşım, İstanbul'da son zamanlarda
çok zamlandı, çok da pahalandı. Öğ-
renci olsak da çalışan olsak da bunlar
da kötünün iyisi diyebiliriz. Taksiye, mi-
nibüse ya da otobüse göre daha avan-
tajlılar" dedi. Kurallara elinden
geldiğince uymaya çalıştığını öne süren
Köse, kendisine kaldırımda scooter kul-
landığı hatırlatılmasına ise "Evet ama
maalesef bisiklet yolu yok şu an. Ben
İzmir'den geliyorum. Orada bisiklet
yolu daha yaygın, insanlar tarafından
daha çok tercih ediliyor. Tabi biz de is-
temeyiz böyle kaldırımda insanların
içinden gitmeyi ama mecbur kaldıkça

maalesef başka opsiyonumuz yok" şek-
linde cevap verdi. Köse, "Sürücüler size
dikkat ediyor mu" sorusuna karşılık
"Yok genelde küfrediyorlar" ifadelerini
kullandı.

Yavaş yavaş gidiyoruz

Bir yerden bir yere gitmek için scooter
kullanmanın yakın mesafede çok kolay
olduğunu dile getiren Kasım Önal,

otomobil sürücülerinin kendilerine
dikkat etmediğini ve kendilerine çok
yakın geçtiğini söyledi. Önal, "Kıyıdan
köşeden yavaş yavaş gidiyoruz. Scoo-
ter kurallarını okudum, biliyorum. Ku-
rallara uymaya çalışıyorum. Az önce
ışıklarda bekledim, yayalarla birlikte
geçtim. Kaldırımları kullanmamın se-
bebi arabaların sıkıştırması. Bisiklet
için de koşu için de alanlar yapılması

lazım. Bugün maraton koştum ama
burada koşmaya yer bulamıyorum,
scooter için de aynı şekilde. Çok ço-
ğaldı, bunun için de bir şey yapılması
bence" ifadelerini kullandı.

Dikkatli olması lazım

Scooter kurallarına uyduğunu ifade
eden Okan Yağcı ise şu şekilde ko-
nuştu: "Bilerek kaldırımdan gelmem
gerektiğini düşünüyorum, trafik içine
girmemeye çalışıyorum. Geçenki ka-
zayı duydum ama nasıl olduğunu tam
bilmiyorum. Scooter kullanırken bisik-
let yollarını kullanmaya dikkat etmek
lazım. Bunlar çünkü trafiğe çıkacak
araçlar değil sonuçta bunlar elektrikli
araçlar, hızlı gidemiyor o kadar. Ehli-
yet de gerektirmediği için herkes kulla-
nabiliyor. O yüzden scooter
sürücülerinin mutlaka çok dikkatli ol-
ması lazım. Tabi ki trafikteki diğer sü-
rücülerin de bize dikkat etmesi lazım.
Bazen çıkıyoruz yol olmuyor. Müm-
kün olduğunda yaya yolları, bisiklet
yolları kullanılmalı" Scooter kullanan
Bahar Çoban da otomobil sürücüleri-
nin kendilerine dikkat etmediğini 
söyledi. DHA

İstanbul'da elektrikli scooter denetimleri sürerken Beşiktaş'ta, kimi iki kişiyle kimi köpeğiyle scooter kullanarak kuralları
ihlal etti. Kaldırımdan giden scooter kullanıcıları ise bisiklet ya da scooter yolu olmadığı için kaldırımı tercih ettiklerini söyledi

Ülkelerine dönmek isteyen
Suriyeliler ile çalışma
yürüten Esenyurt Belediyesi,
bu kapsamda organizasyon
düzenlemeye devam ediyor.
‘Gönüllü Geri Dönüş’ pro-
jesi kapsamında başvuru
yapan 32 Suriyeli daha sınır
bölgelerine gönderildi

EsEnyurt Belediyesi, ‘Gö-
nüllü Geri Dönüş’ projesi kap-
samında ülkelerine dönmek

isteyen Suriyeliler için çalışmalarını sür-
dürüyor. Proje kapsamında ikinci kafile
olarak 3 ayrı bölgeye 32 Suriyeli daha
yolcu edildi. Hatay ve Kilis’teki sınır ka-
pılarına gönderilen Suriyeliler için uğur-
lama töreni de düzenlendi.
Daha huzurlu yaşarlar

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyeli-

ler; Halep, Şam ve Afrin’e geçecek.
Uğurlama sırasında konuşan Başkan
Bozkurt, Pandemi şartları nedeniyle ara
verdikleri uygulamaya yeniden başladık-
larını söyledi. Geri dönüş taleplerini al-
dıktan sonra tüm işlemleri yürüttüklerini
ifade eden Başkan Bozkurt, “Artık Esen-
yurt’un dışından da başvurular var. 6
kişi Bağcılar’dan geldi. Umarım bu her
tarafta uygulanır. Hem Suriyeli vatan-
daşlar ülkelerinde rahat bir nefes alır
hem de Türkiye’deki vatandaşlarımız
daha huzurlu yaşarlar“ diye konuştu.

Göz gözü görmüyor!

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis
gemi trafiğini olumsuz etkiledi. Zey-
tinburnu açıklarında onlarca gemi-

nin boğazdan geçmek için beklediği görüldü.
İstanbul'da günlerdir etkili olan sis deniz tra-
fiğini de olumsuz etkiledi. Marmara Denizi
ve İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nede-
niyle transit gemi taşımacılığında aksamalar
yaşandı. Marmara Denizi'nde bekleyen gemi-
ler, Zeytinburnu Sahili'nden görüntülendi. Sis
nedeniyle olabilecek kazaları önlemek için
zaman zaman bazı gemilerden korna çalındı.
Fatih Sarayburnu Sahili'nde ise, sisli boğaz
manzarasına karşı fotoğraf çeken ve balık 
tutanlar görüntülendi. DHA
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ALTIN fiyatları, ABD'de işsizlik veri-
sinin pozitif gelmesiyle ve Çin'de
hafta sonu gelen ticaret verilerinin

yarattığı olumlu havayla yükseldi. Spot piya-
sada ons altının fiyatı 1820 dolara çıktı. Kapa-
lıçarşı’da gram altın Dolar/TL'nin yatay bir
seyir izlemesine rağmen küresel altın fiyatla-
rındaki yükseliş nedeniyle rekor fiyata yakın.

Gram altında rekor

Altın piyasasındaki yükselişte Fed’in varlık
alımlarını azaltmaya başlaması ve ABD istih-
dam verilerinin pozitif gelmesi rol oynadı.
Ons altının yükselmesi nedeniyle gram altında

yükseliş sürdü. Yüksek enflasyona rağmen
merkez bankalarının yakın zamanda faiz artır-
mayacağına dair beklentiler nedeniyle 10 yıl
vadeli ABD Hazine tahvili faizinin yüzde
1,5'in aşağısına inmesi de altına olan ilgiyi ar-
tırdı. Ons altın haftaya 1817 dolar seviyesin-
den başladı. Gün içinde en düşük 1812 dolar,
en yüksek de 1821 dolar seviyesini gördü. Ons
altın 1820 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın 566 TL ile 567 TL’lik tarihi zirvesi-
nin hemen altında seyrediyor. Çeyrek altın,
902 alış ve 923 TL satış fiyatıyla işlem görür-
ken Cumhuriyet altını 3 bin 741 alış ve 3 bin
798 satış fiyatıyla işlem görüyor.

Faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceği beklentisinin artması ve ABD is-
tihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi, altına olan ilgiyi artırdı. Ons
altındaki artışa paralel olarak Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları da arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, vatandaşların
şehirlere dair her türlü bilgiye tam
ulaşacağı, engelliler, yaşlılar ve çocuklar
başta olmak üzere herkes için her yönden
erişilebilir şehirler inşa ettiklerini bildirdi.
Kurum, “ Kentsel dönüşüm seferberliği ile
81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk
taşıyan tüm binaları yeniliyoruz” dedi

MURAT Kurum, Dünya Şehircilik Günü
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şehir-
lerin kültür ve medeniyetlerin doğduğu,

geliştiği ve yayıldığı mekanlar, geçmişle geleceği birbi-
rine bağlayan ortak yaşam alanları olduğunu belirtti.
Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının
şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilin-
ciyle, şehirleri, insan, mekan ve çevre ilişkisi bağla-
mında ele aldıklarını aktaran Kurum,
"Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim
Dostu Şehirler' hedefiyle sosyal konuttan millet bah-
çelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim deği-
şikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve
üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya edi-
yoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük
şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği
ile 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan
tüm binaları yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir döneme giriyoruz

Tarihi kent merkezleri ve meydanlarının ihyasından
eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan
riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy
projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden mo-
dern otoparklara kadar çalışmaların tüm hızıyla
devam ettiğini vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği "Türkiye'nin Yeşil
Kalkınma Devrimi'yle" yeni bir döneme girildiğini,
yeşil dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin şehirlerini ha-
zırladıklarını vurguladı. Kurum, 81 ilde yapılan 81
milyon metrekare millet bahçesi ile ekolojik koridor-
larla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarıyla Türkiye'nin
büyük ekolojik dönüşümünü hızlandırdıklarına işaret
ederek, şunları kaydetti: "Korunan doğal alanlarımı-
zın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz. Millet
bahçelerimizle, açık ve yeşil alanlarımızla, ekoloji te-
melli bir anlayışla yeşil ve mavi Koridorlar oluşturu-
yoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin
himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projemiz ile
doğal alanlarımızı korurken ülkemizin sürdürülebilir
kalkınmasına destek oluyoruz. Sıfır Atık Mavi'yle de-
nizlerimizde, göllerimizde, akarsularımızda kirliliğe
karşı mücadele ediyor, su kaynaklarımızı koruyoruz.
Şehirlerimizde, kendi enerjisini üreten, enerji savur-
mayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sis-
tem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa
ediyoruz. Yine akıllı şehir uygulamalarımızla vatan-
daşlarımızın şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşa-
cağı, engelliler, yaşlılar ve çocuklarımız başta olmak
üzere herkes için her yönden erişilebilir şehirler inşa
ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bütün illerimizi
2023'e, 2053'e ve 2071'e en güzel şekilde hazırlıyoruz.
Şehirlerimizi en güzel haliyle bırakacağız” dedi.

Ekim ayında istanbul Esen-
yurt’ta Türkiye’nin en büyük
otomasyonlu transfer mer-

kezinin açılışını yaparak şirketin taşıma
kapasitesini de ciddi ölçüde artıran Yur-
tiçi kargo, yatırımlarına hız kesmeden
devam ediyor. Pandemi dönemi ile bir-
likte artan kargo ihtiyacı karşısında yeni

açılanlarla birlikte binden fazla birim sa-
yısına ulaşan ve personel sayısı da 18
bini aşan Yurtiçi kargo, Ankara’daki yeni
bölge müdürlüğünün açılışını Arıkanlı
Holding Genel koordinatörü Hakan Su-
başı ve Yurtiçi kargo Genel müdürü Fatih
Önyol’un katılımıyla gerçekleştirdi. Yur-
tiçi kargo Genel müdürü Fatih Önyol,

Başkent Bölge müdürlüğü’nün açılışında
yaptığı konuşmada, “müşterilerimize
verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı
her zaman birinci vazifemiz olarak göre-
rek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu
amaçla son iki yılda yaptığımız yatırım-
ları hızlandırarak kapasitemizi yaklaşık
iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

Tüm binaları
yeniliyoruz

Aynı yağla 4 kez kızartma!
Geçen yıl litresi 35 liradan piyasaya çıkan Ayvalık zeytinyağı bu yıl 55 lira oldu. Başkan Ergin,
“Fiyatlar böyle giderse yoksul halk aynı yağla 4 kez kızartma yapacak” uyarısında bulundu

SÖZCÜNÜN haberine göre, zeytin ha-
sadının yeni başladığı Ayvalık'ta bu yıl
üretilen ilk zeytinyağı piyasaya en

düşük 55 liradan girdi. Geçen yıl aynı zeytinyağı-
nın litresi 35 liradan satılıyordu. Yeni mahsul zey-
tinyağı fiyatı firma ve markalara göre 70-80 liraya
kadar çıkıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin, maliyetlerdeki aşırı artışın fiyatlara olum-
suz yansıdığını belirtirken, “Fiyatlar böyle giderse
korkarım ki en sağlıklı yağ olan zeytinyağının tü-
ketimi azalacak. Yoksul halk aynı yağla 2-3 yerine
belki de 4 kez kızartma yapmak zorunda kala-
cak” dedi. Ergin, son dönemde internetten yoğun
şekilde ‘Ayvalık zeytinyağı' diye içerisinde ne ol-
duğu bilinmeyen sahte yağların satıldığı uyarı-
sında da bulundu. Ayvalık Zeytin Festivali bu yıl
zam endişesi altında buruk kutlandı. Üretici aşırı
yükselen mazot, gübre ve ilaç gibi girdi maliyetle-
rini, zeytinyağı tüketiminin azalacağı endişesiyle
satış fiyatlarına tam olarak yansıtamadığını dü-
şünüyor. Zamlara yetişemez hale gelen tüketici
ise her geçen gün daha da zora giren gıdaya eri-

şim savaşını kaybetmekten korkuyor.

Tüketim düşüyor

Başkan Mesut Ergin, bu yıl zeytinyağı fiyatlarının
artmasını tetikleyen birden fazla neden ortaya
çıktığını, bunların başında da girdi maliyetlerin-
deki artışın geldiğini söyledi. İkinci neden olarak
kuraklığın rekolteyi düşürüp fiyatları daha da
yükseltmesinden endişe ettiğini ifade eden Ergin,
bir diğer neden olarak ise İspanya'yı işaret etti.
Ergin, “Dünya zeytinyağı fiyatlarını belirleyen İs-
panya'da bu yıl kötü bir üretim sezonu yaşanıyor.
İspanya dünyaya ihraç edeceği zeytinyağını
Tunus, Suriye ve Türkiye'den talep edecek. Bu da
zeytinyağının ihracatını artırırken iç piyasada fi-
yatların daha da yükselmesini tetikleyecektir.
Bütün bu nedenlerin bileşimi bizi açıkçası çok en-
dişelendiriyor. Çünkü fiyatlar yükselince tüketim
düşüyor. Halk zeytinyağı yerine bitkisel yağı kul-
lanıyor. Daha da dramatik etkisi şu ki, zeytinya-
ğından vaz geçmeyen yoksul halk aynı yağla 2-3
yerine belki de 4 kez kızartma yapıyor” dedi.

ALTIN YÜKSELİŞTE

Kapalıçarşı’da gram altın Dolar/TL'nin yatay bir seyir izlemesine rağmen
küresel altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle rekor fiyata yakın.
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O rdu Arıcılar Birliği Yönetim

Kurulu Başkanı Akın Çiftçi,
arıcılıkta yaş ortalamasının

giderek yükseldiğini, Türkiye'de en
fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da
genç arıcıların yetişmediğini söyledi.
Dünyada bal üretiminde önemli bir sı-
rada yer alan Türkiye'de en çok bal
üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcıların
yaş ortalaması giderek artıyor. 3 bin
500 kayıtlı arıcının bulunduğu, bu sek-
törden yaklaşık 100 bin kişinin geçimini
sağladığı ve 550 bin koloninin bulun-
duğu Ordu'da arıcılıktaki yaş ortala-

ması, 55'in üzerine çıktı. Ordu Arıcılar
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın
Çiftçi, gençlerin bu mesleğe yönlenme-
meleri durumunda arıcılığın bitebilece-
ğini belirtiyor.

Gençler yönelmek istemiyor

Çiftçi, gençlerin artık arıcılık mesleğine
yönelmemelerinin ilk nedeninin kazan-
çla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
“Bu tabi kazanma ile alakalı bir durum.
Tarımın her sektöründe olduğu gibi
maliyetler arttığından gençler bu işe
yönelmek istemiyor” diyen Çiftçi, “Bu

da ilerleyen süreçte arıcılık ile ilgili sı-
kıntılı bir süreç demek. Zaten eleman
çalıştırmada zorluk vardı, kendi çocuk-
larımızı da bu mesleğe yönlendiremez-
sek arıcılık bitme noktasına gelecek.
Arıcılığın bitme noktasına gelmesi ise
sadece arıcılık ve arı ürünleri olarak
bakmamak gerekiyor. Arıcılık biterse
insan ömrü gibi 4 yıl içerisinde polinas-
yon da biter” diye konuştu.

Yüzde 45'e düştü

Çiftçi ayrıca, bal veriminde de yüzde
45'lik bir düşüş olduğuna ve sezonun

istedikleri gibi gitmediğine vurgu yaptı.
Çiftçi, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz
sezon çok da bizim istediğimiz gibi
geçmedi. Bal fiyatları konusunda bir kı-
pırdama oldu ancak arıcılık malzeme-
lerindeki artış da arıcılarımızı önemli
ölçüde etkiledi. Bu verim kayıplarından
dolayı banka ve tarım krediye olan
borçlarımızın ertelenmesini talep ettik.
Şu ana kadar bir sonuç çıkmadı ama
inşallah bundan sonra kısa zamanda
da olsa arıcılarımız aldıkları krediler er-
telenirse arıcılarımız rahat bir nefes
almış olurlar.”

3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ve yaklaşık 100 bin
kişinin geçimini sağladığı Ordu’da arıcılıktaki yaş ortala-
ması 55’in üzerine çıktı. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, "Gençlerimizi bu mesleğe 
yönlendiremezsek arıcılık bitme noktasına gelecek" dedi

SAHTECİLİK
HORTLADI

Başkan Mesut Ergin, pandemiyle birlikte
özellikle internetten zeytinyağı satışının
arttığını, bu durumdan yararlanan bazı fır-
satçıların, ‘Ayvalık zeytinyağı' diye içeri-
sinde her türlü yağın olduğu yağları
vatandaşa ucuz fiyatlarla kargo yoluyla

sattığını söyledi. İnternetten satış yapan 8
farklı firma hakkında savcılığa suç duyuru-
sunda bulunduklarını bildiren Ergin,
“Ürün Ayvalık zeytinyağı diye satılıyor.
Ancak verdiği adres İstanbul. Ayvalık ad-
resini gösterenlerin yerinde ise öyle bir

firma yok. Ayvalık kooperatifi, Ayvalık
Vakfı diye isimler uydurulmuş. Biz bele-
diye kooperatifinde kendi zeytinimizden
ürettiğimiz yağın 5 litresini 175 liraya satı-
yoruz. Sahteciler 90 liradan sattıkları tah-
şiş yağlarla yoksulu zehirliyor” dedi.

18’inci
bölge
açılışı



7İStANBul 9 KASIM 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

Gazilerden suç duyurusu

Bingöl'de İYİ Parti li-
deri Meral Akşener'in
esnaf ziyareti sırasında

şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir
Gümren, "Bu kadına inanmayın,
bu kadın beni mahkemeye verdi.
Ben bunun yüzünden cezaevine
gireceğim" diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine İYİ Parti Grup
Başkanvekili Lütfü Türkkan boy-
nuna sarıldığı Gümren'i bir süre
dinlenip sonra küfretti. Tepkiler
üzerine dün Türkkan, Meral Ak-
şener'in talebiyle İYİ Parti Grup
Başkanvekilliği görevinden istifa
ettiğini açıkladı. Bugün de Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve
Yetimler Derneği Diyarbakır Şu-
besi Başkanı Reşit Can, Diyarba-
kır Cumhuriyet Başsavcılığı'na
giderek Lütfü Türkkan ve Meral
Akşener hakkında suç duyuru-
sunda bulundu.

Nefretle kınıyoruz

Suç duyurusunun ardından Di-
yarbakır Adalet Sarayı önünde
basın açıklaması yapan Can, şun-
ları söyledi: "05 Kasım 2021 tari-

hinde Bingöl'de İYİ
Parti Genel Başkanı ge-
zerken, Kocaeli Millet-
vekili Lütfü Türkkan'ın,
şehit ailemizin haklı tep-
kisini ortaya koydu-
ğunda, boynuna
sarılarak hakaret etmesi
ve küfretmesini şiddetle
ve nefretle kınıyoruz.
Sadece o şehit ailesine
değil, bütün şehit ailele-
rine küfredilmiştir. İYİ Parti Genel
Başkanı, Siirt'te bir esnaf ziyareti
yaparken 'Burası Kürdistan'dır,
burada ne işiniz var' dendiğinde,
Meral Akşener'in kendisi o şahsa
cevap vermiş olsaydı; vekili bugün
harekette bulunmazdı. Kendileri
bugün Türkiye toprakları üze-
rinde rahat gezip vekillik yapabili-
yorlarsa, şehidimin verdiği bedelin
hatırına gezebiliyor. Kutsal vatan
toprakları, şehitlerin kanıyla su-
lanmıştır. Hiçbir şehit ailemiz sa-
hipsiz değildir, bunu herkesin
bilmesini isteriz. İYİ Parti ve mil-
letvekilini yüce Türk adaletine ve
milletine havale ediyoruz. Diyar-

bakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı'na İYİ Parti
Genel Başkanı Meral
Akşener ve İYİ Parti Mil-
letvekili Lütfü Türkkan
hakkında suç duyuru-
sunda bulunduk. Suç iş-
lendiğini ve gerekli yasal
işlemlerin yapılması için
dava dilekçemizi içeri
verdik. Yüce yargının ge-
reken cevabı vereceğine

inancımız tamdır."

Gümren dilekçe verdi

Türkkan'ın hakaret ettiği şehit ya-
kını Tahir Gümren ile Bingöl Şehit
Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları
Derneği (BİŞHAK) Başkanı
Naim Tan da Bingöl Adliyesi'ne
giderek savcılığa suç duyuru-
sunda bulundu. Adliyeye Anadolu
Köy Korucuları ve Şehit Aileleri
Konfederasyonu Genel Başkanı
Ziya Sözen de gelerek destek
verdi. Tahir Gümren, "Benim
açıklayacağım başka bir şey yok-
tur. Türk adaletine güveniyorum,
bugün başvurumuzu yaptık" dedi.

UNUTULAN ZULUM
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk ve demokrasi tarihimiz, insanımızın
hak ve özgürlüklerini koruma mücadelesinin de tarihidir. Elbette bu süreç

çok çetin geçmiş, bugünkü kazanımlar kolay elde edilmemiştir. Merhum Ali-
ya'nın meşhur bir sözü var, ‘unutulan soykırım tekrar eder’. Ben bu sözü
‘unutulan zulüm tekrar eder’ diye ülkemize uyarlamak istiyorum" dedi

A dalet Bakanlığı'nın Anka-
ra'da bir otelde düzenlediği
'Masumiyet Karinesi ve Le-

kelenmeme Hakkı Sempozyumu',
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü
Arslan ve Danıştay Başkanı Zeki Yi-
ğit'in katılımıyla gerçekleşti. Sem-
pozyumun açılış konuşmasını
yapan Bakan Gül, masumiyet ve le-
kelenme derken aslında insan onu-
runa saygının konuşulacağını
söyleyerek, siyaset ve hukuk anlayı-
şında devletin temelinde adalet,
adaletin temelinde de insanın var ol-
duğunu ifade etti.

27 Mayıs'ı unutmayacağız

Gül, siyaseti anlamlı kılanın 'insanı
hak ve özgürlükleriyle yaşatmak' ol-
duğunu vurgulayarak, "Nitekim,
hukuk ve demokrasi tarihimiz, insa-
nımızın hak ve özgürlüklerini ko-
ruma mücadelesinin de tarihidir.
Elbette bu süreç çok çetin geçmiş,
bugünkü kazanımlar kolay elde edil-
memiştir. Merhum Aliya'nın meşhur
bir sözü var, ‘unutulan soykırım tek-
rar eder’. Ben bu sözü ‘unutulan
zulüm tekrar eder’ diye ülkemize
uyarlamak istiyorum. Örneğin, hu-
kukun milli iradeye zulüm aracına
dönüştüğü 27 Mayıs'ı asla unutma-
yacağız. Yine, gencecik fidanlarımı-
zın bir sağdan bir soldan
darağacına götürüldüğü 12 Eylül’ü
asla unutmayacağız. İnsanımızı
inançlarından, kılık kıyafetinden do-
layı bölen, ayrıştıran, en temel hak-

larını rehin alan 28 Şubat’ı da asla
unutmayacağız ve hukuku gizli, kirli
ajandasına alet ederek, iftira ve şan-
tajlarla, itibar suikastlarıyla insanı-
mızın onurunu lekeleyen hain terör
örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz iha-
netini asla unutmayacağız" diye ko-
nuştu.

Bizim rehberimiz hukuktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan liderliğinde hukuk devletin-
den ve hukuka bağlılıktan bir milim
sapmadan 2023 hedeflerine yürü-
düklerini söyleyen Gül, "Bizim reh-
berimiz, hukuktur arkadaşlar.
Biliyoruz ki, hukuk devletinin ahlaki
özü; insan onuruna duyulan saygı,
ona verilen önem ve sağlanan koru-
mada bulunmaktadır. Tüm insanlar
bu saygı, önem ve koruma nokta-
sında eşittir. İşte bu hassasiyetin en
temel göstergeleri, masumiyet kari-
nesi ve lekelenmeme hakkıdır" dedi.

Savcının huzuruna çıkmadı

2017'de vatandaşların haksız, temel-
siz ve yersiz suçlamalara maruz kal-
maması açısından Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun (CMK)
158'inci maddesinde çok önemli bir
değişiklik yapıldığını ifade eden Gül,
"Bu değişiklikle, hiç kimsenin haksız,
temelsiz ve yersiz suçlamalara
maruz kalmamasını usuli güvenceye
kavuşturduk ve insanın şeref ve hay-
siyetini korumamızın, insanı el üs-
tünde tutmamızın da en etkili
araçlarından birini hayata geçirmiş
olduk. Zira bugüne kadar 462 bin

soruşturmaya yer olmadığı kararı
verildiğini görüyoruz. 462 bin kişi
şüpheli olmadı. Yani 462 bin vatan-
daşımızın evine, iş yerine, devlet me-
muru ise kamu dairesine, işçiyse
fabrikasına polis, kolluk gitmedi, bu
insanlar haksız yere savcının huzu-
runa çıkmadı. Bu tablo, 462 bin kişi-
nin lekelenmemesi demek, hakkında
hiç soruşturma açılmaması, gecele-
yin yastığa başını huzurla koyması
demek. Böylece, insan haysiyetinin,
onurunun lekelenmemesi amacıyla
çok önemli bir reform ortaya kon-
muştur. Bu düzenleme, bir tek kişi-
nin bile lekelenmemesini sağladıysa,
o karara imza atan yargı mensubu
için bu sonuç, bu hassasiyet adale-
tin ta kendisidir. Kimsenin kimseye
çamur atma özgürlüğü yoktur. Kim-
senin kişisel kin ve husumetine yar-
gıyı alet etme hakkı yoktur" diye
konuştu.

6 bin 200 kişi lekelenmedi

İfade almak amacıyla düzenlenen
yakalama emirleri nedeniyle mesai
saatleri dışında gece ansızın otelde,
evde, fabrikada yakalama uygula-
malarına da son verildiğini ifade
eden Gül, "4'üncü yargı paketiyle
hayata geçen bu yenilikten yaklaşık
6 bin 200 insanımız faydalandı. 6
bin 200 insanımız ifade alma gibi
olağan bir muhakeme işlemi yüzün-
den bir anlamda lekelenmedi. Önü-
müzdeki dönemde de ceza
adaletinden milletimizin beklentileri
nedir, ne değildir, bu çerçevede çalış-
malarımızı sürdüreceğiz" dedi. DHA

FİZİKİ ALEMDE SUÇ OLAN
SANAL ALEMDE DE SUÇTUR
Milyonlarca insana anında ulaşı-
labilen dijital medya platformla-
rında lekelenmeme hakkını
korumanın önem taşıdığını söyle-
yen Gül, “Bu konuda basın yayın
kuruluşlarımız, sivil toplum, ente-
lektüel camia güçlü bir farkındalık
oluşturmalıdır. Bugün en hafif bir
suç şüphesinde bile vatandaşın
adliyeden çekinmesinin temelinde
'dile düşmek', 'peşinen suçlu ilan
edilmek' gibi korkuları bulunmak-
tadır. Bir peşin hükmün ya da
yalan haberin internetteki yayılma
hızı da dikkate alındığında kişinin
toplum nezdinde kendini akla-
ması neredeyse imkansızdır. Do-
layısıyla lekelenmeme hakkı
sadece savcılık işlemleriyle sınırlı
bir hak değildir. Elbette internet
önemli bir araç ama kurallardan
muaf değildir” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi
Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de
şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul Milletve-
kili Av. Mahmut Tanal, 7
Nisan 2019 tarihinde ta-

rifeli uçuş trafiğine kapatıldıktan
sonra Cumhurbaşkanlığı filosu,
özel firmalara ait kargo uçakları, iş
jetleri ve özel jetler tarafından kul-
lanılmaya devam eden Atatürk
Havalimanı’ndaki ayrıcalıklı iniş ve
kalkışları, havalimanı arazisi üze-
rine kurulan sahra hastanesinin
piste verdiği zararı Meclis günde-
mine taşımıştı. Tanal’ın TBMM
Başkanlığı aracılığıyla yönelttiği
soru önergesini yanıtlayan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Atatürk
Havalimanı’nın ticari yolcu taşı-
macılığına kapatıldığı 7 Nisan

2019 tarihinden 30 Eylül 2021 tari-
hine kadar havalimanına 90 bin
693 adet uçak trafiğinin gerçekleş-
tiğini bildirdi.

Hastaneye zarar vermiyor

Bakan Karaismailoğlu, devre dışı
bırakılan 17/35 pistlerini de kapsa-
yacak şekilde pistlerin güney tara-
fına inşa edilmiş olan Pandemi
Hastanesinin, kullanımda olan
05/23 pistine Annex 14 mania
esasları ve Havalimanı Çerçevesin-
deki Yapılaşma Kriterleri Genelge-
sine göre mania teşkil etmediğini
ve uçuş emniyetine tehlike oluştur-
madığını savundu. Havalimanı
personelinin durumuyla ilgili de
bilgi veren Karaismailoğlu, Atatürk

Havalimanı’nın kapatıldığı tarihten
sonra işten çıkarılan herhangi bir
personel bulunmadığını, diğer ha-
valimanlarında çalışmalarının sağ-
landığını belirtti. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, Atatürk Havalimanı’ndaki
kar-zarar oranı, havalimanını kul-
lanan Cumhurbaşkanlığı uçakları,
şahıs ve şirketlere ait özel şirketlere
ilişkin ise bilgi vermekten kaçındı.

Kapatıldı ama boş kalmadı

Abdülhamit
Gül



Son zamanlarda benzine gelen zamların 
ve doğanın korunmasının da altını çize-
rek protesto 

edilmesi için DEVA Partisi Doğa Hakla-
rı ve Çevre Politikaları Başkanlığı, Yerel 
Yönetimler Başkanlığı, Kadın  Politikaları 
Başkanlığı ve Gençlik Politikaları Başkanlığı 
ortak bir proje geliştirdi. Vatandaşın benzin 
fiyatları altında ezildiğinin, Türk lirasının de-
ğer kaybı ve enflasyonla gelen zamlarla refah 
seviyesinin nasıl düştüğüne dikkat çekmek ve 
çevre için bisiklet kullanımının önemini vur-
gulamak adına böyle bir etkinliği yaptıklarını 
anlatan DEVA Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Elif Esen, “Gelecek nesillere sağlıklı 
bir çevre ve yeşil bir dünya bırakmak ilkesi 
ile birkaç konuda farkındalık oluşturmak 
amacıyla 3 politika başkanlığı bu projeyi 
geliştirdik” dedi.

Çocuklar ve gençler 
ilgi gösterdi
Çocukların ve gençlerin 
etkinliğe yoğun bir ilgi göster-
diğini anlatan Esen, bisiklet 
kullanmanın yeşil bir çevreye 
katkı sağlayacak önemli bir yol 
olduğunu, çocukların ve gençlerin 

etkinliğe yoğun bir ilgi göstermesinin 
de bu anlamda sevindirici olduğunu 
kaydetti. Esen, “Yeşil, çevreci, karbon 
salınımı olmayan, yakıtsız çalışmasıyla 
yurttaşların vatandaşların aylık orta-
lama bütçesine de katkı sağlayacak 
bisiklet kullanımının şehir içlerinde 
artmasını sağlayacak, mahalleden 
mahalleye, işten eve, evden şehir mer-
kezine güvenle yolculuk yapılabilecek 
bisiklet yolların sayısının ve mesafesi-
nin artmasının önemli olduğunu dile 
getirmek noktasında örnek bir etkin-
liğe imza attık. Özellikle gençlerin, 
çocukların ilgisi de görülmeye değerdi. 
DEVA Partisi her anlamda vatandaşın 
yanında olmayı sürdürecek” dedi.

Zamlara da DEVA olacağız
Benzin zammının yanı sıra 

Türkiye’deki hemen 
her şeye her gün zam 

geldiğini de hatırlatan 
Esen, “Bugün artan benzin 
zamlarına dikkat çekmek 
istedik ama zamlar sadece 
benzinde değil yaşamın 

her alanında temel ihtiyaç-
larımızı karşıladığımız her 

üründe karşımıza çıkıyor. Ek-

mekte,sütte, yumurtada, tavukta, ette, meyve 
ve sebzede dahi ciddi zamlar görüyoruz. 
DEVA Partisi bu anlamda iyi ki var diyorum. 
Liyakatli kadrolarıyla ülkenin ekonomisin-
deki yarayı sarmak, vatandaşın kesesindeki 
yükü azaltmak ve zamlara da deva olabil-
mek adına gayretle çalışıyor. İşte tam da bu 
anlamda DEVA iktidara yürüyüşünü, sağlam 
adımlarla başlatmış bulunuyor” diye konuştu

İranlı anne kızın 
TÜRKÇE AŞKI

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

2 16 TEMMUZ 2021 CUMA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

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.

GÜNDEM

Türkçeyi izlediği dizilerden öğrendikten 
sonra üniversite için İstanbul’a gelen 
İranlı genç kız kendisine özenen 49 

yaşındaki annesi ile aynı üniversitede 
okumanın mutluluğunu yaşıyor

TURIST olarak geldiği Türkiye’nin 
diline ve kültürüne ilgi duyan, zaman-
la Türk dizilerinden Türkçe öğrenen 

İranlı 19 yaşındaki Sara Shekarchi, aralarında 
30 yaş bulunan annesi Maryam Mirzahashe-
mi ile yaklaşık 2 bin 500 kilometre katederek 
İstanbul’da üniversite arkadaşı oldu. Küçük 
yaşlarından itibaren tatil için ailesiyle geldiği 
Türkiye’ye karşı farklı bir sevgi besleyen Sara 
Shekarchi, Türk dizilerini izleyerek Türkçe 
öğrenmeye başladı. Ailesinin de desteğiyle 
üniversite eğitimini Türkiye’de almaya karar 
veren Shekarchi, kısa bir süre gittiği Türkçe 
kursu sonrası 2020 yılında Yabancı Uyruk-
lu Öğrenci Sınavı’na (YÖS) girdi. İstanbul 
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü ka-
zanan Shekarchi, iyi seviyede Türkçe bildiği ve 
hazırlık sınavını geçtiğini için direkt başladığı 
birinci sınıfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle uzaktan tamamladı. Bu süreç-
te Shekarchi’in annesi Maryam Mirzahashemi 
de kızından ilham alarak 49 yaşında eğitimine 
devam etme kararı aldı. Kızının uzaktan eğitim 
gördüğü süre içerisinde onun da yardımıyla sı-
nava hazırlanan Mirzahashemi, aynı üniversite-
nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 
Acil Tıp Teknikerliği Bölümü’ne yerleşti.
2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler-
de yüz yüze eğitime geçilme kararının alın-
masının ardından, 2 ay önce İran’ın Mehrşehr 
Karaj şehrinden gelerek İstanbul’a yerleşen 
anne kız, aynı üniversitede okumanın mutlulu-
ğunu yaşıyor.

Online eğitim sürecini kolaylaştırdı
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19 yaşında-
ki Sara Shekarchi, Türk dizilerinin İran’da çok 
izlendiğini, kendi kendine, dizilerin de yardı-
mıyla Türkçeyi kolayca öğrendiğini söyledi. 
Türkçeyi orta seviyede öğrendikten sonra Tür-
kiye’de üniversite okuma kararı aldığını, dilini 
ilerletmek ve üniversite sınavına girmek için 
kısa bir süre kursa gittiğini anlatan İranlı genç, 
2 aylık kursun ardından üniversiteye girdi.
 HABER MERKEZI

Son günlerde ciddi oranda artış gösteren benzin fiyatlarına ve üst üste gelen benzin zamlarına karşı dikkat 
çekmek isteyen DEVA Partisi, Türkiye’nin tamamında; “İktidarın Zammı Varsa Vatandaşın Pedalı Var” adıyla 
bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğe ilişkin konuşan DEVA Partisi 

Genel Başkanı Yardımcısı Elif Esen, “Bitmek bilmeyen benzin zamlarına  dikkat çekmek istedik” dedi

Maltepe’de, 6 yıldır hizmet veren ve 400 metrekarelik alan üzerine kurulu Destek Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam edi-
yor. Vatandaşların giyim, gıda ve hijyen ürünlerine ulaşabildiği Destek Market, kurulduğu günden bugüne ise toplamda 60 bin kişiye hizmet verdi

Destek Market yüzleri güldürdü
MALTEPE Kaymakamlığı 
ve Temel İhtiyaç Derneği 
(TİDER) arasında yapılan 

protokolle, 25 Şubat 2015 tarihinde 
faaliyete başlayan Destek Market, 
ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
hizmet sunmaya devam ediyor. 
Uygulama ile ilçede ikamet eden 

ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesim-
lerin yaşam kalitesinin artırılması, 
sosyal yardım hizmetleriyle toplum-
da yardımlaşma ve dayanışmanın 
güçlendirilmesi hedefleniyor. İlçe 
sakinlerinin gıda, hijyen ve giysi ih-
tiyaçlarını karşılamaya yönelik 400 
metre karelik bir alanda kurulan 

markette, temel ihtiyaçların karşı-
lanmasına yönelik hizmetler veri-
liyor. Destek Market’ten Maltepe 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından 
tespit edilen gelir durumu yetersiz 
vatandaşlar yararlanabiliyor. 
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2 020 ekim ayında TBMM'de kabul
edilen Kırsal Mahalle Kanunu Ça-
talca Belediyesi'nin kasım ayı Meclis

toplantısında gündeme geldi. Kanun ge-
reği kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik
alanların belirlenmesi kararı Meclis'ten oy
birliğiyle geçti. Belediye Başkanı Mesut
Üner, "Çatalca Belediyesi bütçesi bu
anlamda bir hayli etkilenecek,
ancak bizim yönetim anlayışı-
mızda 'önce millet' var. Var-
sın belediye olarak
ekonomik zorluklar yaşa-
yalım. Yeter ki halkımız
mesut olsun" açıklamasını
yaptı.

Tek derdimiz halkımız
Kararın Meclis'ten oy birliği ile geçmesin-
den dolayı memnun olduğunu belirten
Mesut Üner, "Göreve geldiğimiz günden
bu yana tek derdimiz bu ilçe halkının her
anlamda mutlu ve mesut bir şekilde yaşa-
masını sağlamak. Son dönemde, şu iki
buçuk yıllık süre içerisinde mahalle statü-
sünde olan tüm yerleşim alanlarımızın her
birisinde hizmetlerimizi vatandaşlarımız ile
buluşturuyoruz. Bizim yetkimizde olan her
konuda vatandaşımızın her türlü yanında
olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ekim
ayında Çatalca'mızın 12 mahallesinde
İSKİ tarafından 108 günlük fazlalık bedel-

lerin tek seferde faturalandırılması ile çıkan
bir tartışma konusu var. Tabi eğer bizler
bugün AK Parti ve MHP tarafından
TBMM gündemine getirilen, CHP, İYİ
Parti ve HDP'nin 'Hayır' oyu kullandığı
'Kırsal Mahalle Kanunu' hazırlıklarımızı
tamamlamamış ve belediye meclisimize
getirmemiş olsaydık, 39 mahallemizin de
tamamında bugün İstanbul'un diğer ilçe-

lerinde uygulanan su birim fiyatları ile
vatandaşımız hayvancılık, sebze ve

meyve üretimi, çiftçilik yapmak
zorunda kalacaktı" dedi.

İBB yönetimi kaçtı!
"Çatalca halkı olarak biz İs-

tanbul gibi bir metropolün su-
yunu karşılayan bir ilçe olmamıza

ve su birim fiyatlarında indirimli kul-
lanabilme kararınının genel kurulda alı-

nabilmesi imkanına sahip olmamıza
rağmen, mevcut İBB Yönetimi bundan
kaçmıştır" diyen Mesut Üner, "Hal böyle
olunca köylümüzün hayatını idame ettire-
bilmesi için iktidarımız böyle bir kanun
maddesini yürürlüğe sokmuştur. Bizler de
bu kanunun gereğini ilk uygulayan beledi-
yelerden birisi olarak hazırlıklarımızı ta-
mamlamış olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. İnanın ki bu zorluklar sebebi ile
şu an birçok hayvancılıkla uğraşan vatan-
daşımız artık bu işi yapmama kararı al-
mayı bile düşünür hale geldi. Bizim
öncelikli derdimiz vatandaşımızın zorluk-

larını, bu tür ekonomik sıkıntılarını sırtla-
rından alabilmek. Kırsal Mahalle Statüsü
ve meclisimizde aldığımız bu karar ile 39
mahallemizde de artık üreticimiz rahat bir
nefes alacak. Çatalca Belediyesi bütçesi
zarar edecek! Böyle söyleyenler var. Ça-
talca Belediyesi'nin bütçesinden önce, bu
ilçenin, bu ülkenin üreticilerin bütçesini
düşünmek zorundayız. Varsın belediyemiz
bütçe olarak zarar görsün. Yeter ki ilçe hal-
kımız mesut olsun" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerine teşekkür
Kırsal Mahalle Kanunu'nun 16 Ekim 2020
tarihinde TBMM’den geçriğini belirten
Üner, "CHP, İyi Parti ve HDP’nin ret
oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’nin kabul
oylarıyla Kırsal Mahalle Kanunu yüce
meclisimizden geçmişti. Bu anlamda
Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP millet-
vekillerimize Çatalca halkımız
adına çok teşekkür edi-
yorum. İlçemize ha-
yırlı olsun. Yasanın
uygulanması için
kanun gereği İlçe
Belediye Meclis-
lerinden geç-
mesi
gerekiyordu.
Çok şükür 5
Kasım 2021
tarihli
Kasım

2021 Çatalca Belediye Meclisimizin ikinci
oturumunda Kırsal Mahalle Kanununu
meclisimizden geçmesini oy birliğiyle sağ-
ladık. Bu anlamda da Meclisimizdeki tüm
gruplara teşekkür ederim" açıklamasında

bulundu.

ONCE MILLET
SONRA BELEDIYE

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Bey-
likdüzü İlçe Başkanlığı'nda yaptığı
açıklamalar partisinin meclis üyeleri
tarafından çok sert tepki gördü.
Muş'un, "Küseceksen, adama küs.
Davaya küslük olmaz" sözlerine tepki
gösteren Muhammet Fatih Vanlıoğlu,
"Kimse kimseye böyle emir veremez
aslanım" derken bir diğer AK Parti
Meclis Üyesi Sevda Elmas, "Hak'tan
haklıdan yana olmak yerine çıkar
odaklarına hizmete mi geldiniz?" 
diyerek Bakan Muş'a yüklendi

ak parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatı'nı
ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, hiç kimsenin partiye sırt çevirme-

mesi gerektiğini söylemiş, “Bazıları var partiye
küsüyor. Partiye niye küsüyorsun? Küseceksen,
adama küs. Davaya küslük olmaz. Kararlı bir şe-
kilde yola devam etmeli, birlik olmayı sürdürme-
liyiz” açıklamasını yapmıştı. Muş'un açıklamaları
gazetemizde yayımlandıktan sonra AK Partili
Beylikdüzü Meclis üyeleri Muhammet Fatih Van-
lıoğlu ve Sevda Elmas'tan çok
sert tepkiler geldi.
Tövbe istiğfar et!

Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Muhammet
Fatih Vanlıoğlu, "Haddini bil-
meyen Rabbini bilmez" diye-
rek, "Bu dava gönüllülük esaslı
bir davadır, kimse kimseye
böyle emir veremez aslanım.
Sorunları bu şekilde çözemez-
siniz, zaten sizlerden de ancak
bu beklenirdi. Hadi hayırlısı, görelim bakalım
elinden ne gelecek! Camdan bakan" tepkisini
gösterdi. Vanlıoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın bir videosunu paylaşarak, "Bak asla-
nım, sayın Cumhurbaşkanımız  liderimiz Recep
Tayyip Erdoğan ne söylüyor, videoyu iyi dinle!
Tövbe istiğfar et! Seyyidül istiğfar oku... Cenab-ı
Allah’ın merhametine teslim ol... Ranttan yana
değil Haktan yana ol" mesajını paylaştı. Vanlı-
oğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe ve İBB Meclis Başkanvekili Mehmet Tevfik
Göksu'yu da etiketledi.
Komik oluyorsunuz!

Bir diğer AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis
Üyesi Sevda Elmas da Mehmet Muş'a sert bir
tepki gösterdi. "İllâ edep, illâ edep. Edep Yâ Hû"
diyen Elmas, "Ben pazarda dolaşmam deyip mil-
letvekili programlarını refüze eden sen mi dava
diyorsun? Seçim sürecinde "Ben ekonomistim iş
adamlarıyla yüksek katılımlı program yapmazsa-
nız gelmem" diyen kimdi? Program sorumlusu
bendim, istersen söyleyeyim... Medet umuduğu-
nuz yere bakın, komik oluyorsunuz artık. Biz sizi
göreve çağıralı aylar oldu. Hak'tan haklıdan yana
olmak yerine çıkar odaklarına hizmete mi 
geldiniz?” tepkisini gösterdi.

Meclis'te oy birliğiyle kabul edilen Kırsal Mahalle Kanunu'nun ardından açıklama yapan Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Bu karar ile 39 mahallemizde de artık üreticimiz rahat bir nefes alacak. Çatalca Belediyesi bütçesi
zarar edecek diyorlar. Çatalca Belediyesi'nin bütçesinden önce, üreticilerin bütçesini düşünmek zorundayız. Varsın
belediyemiz bütçe olarak zarar görsün. Bizim yönetim anlayışımızda 'önce millet' var" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜYE CİDDİ KOLAYLIK
Kırsal Mahalle Kanunu ile Çatalca’da belirlenen
alanların emlak vergisinden muaf olacağını belirten
Üner, "Su kullanma ücreti; en düşük tarifeden ola-
cak. Bina inşaat harcı alınmaması, imarla ilgili
harçların alınmaması, kanunana göre alınması zo-
runlu diğer vergi, harç ve harcamalarda katılma
payları yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bu yerlerde
ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina,
arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uy-
gulanacak. Çatalca’mızın her sorununun çözülmesi için ça-
lışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" bilgisini verdi.

ÜRETİCİ 
RAHAT BİR

NEFES ALACAK

Kimse kimseye
emir veremez!

Türkiye’nin en hızlı metrosu

istanbul'un Avrupa yaka-
sında, Gayrettepe, İstanbul
Havalimanı ve Halkalı'yı bir-

birine bağlayan yaklaşık 70 km uzun-
luğundaki hızlı metro projesi M11
(Gayrettepe - İstanbul Havalimanı -
Halkalı) Metro Hattı'nın Kağıthane-
İstanbul Havalimanı etabında test sü-
rüşleri başladı. Hat, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü tarafından "Gay-
rettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul
Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşa-
mada inşa ediliyor. Metro hattının güzergâhı
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istas-
yon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7
istasyondan oluşmaktadır. Hattın 2021 so-
nunda Kağıthane istasyonuna kadar, Nisan
2022'de ise Gayrettepe istasyonuna kadar hiz-
mete girmesi bekleniyor. İlk test sürüşü öncesi
düzenlenen törende konuşan bakan Karais-
mailoğlu, gazetecilere hatla ilgili bilgiler verdi.

Yüzde 96'sı tamamlandı

Bakan Karaismailoğlu, "Tren test sürüşü
yapılan, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İs-
tanbul Havalimanı Metro hattımız 9 is-
tasyonu olan 37,5 kilometrelik önemli bir
metro projesidir. Ray altı betonları ve pre-
kast panel imalat ve montajlarıyla birlikte,
ray serim işlerimiz tamamlanmıştır. Tünel
ve betonarme ince işçiliklerimiz sürüyor.
Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Gök-
türk, İhsaniye ve Havalimanı istasyonları-

mızda ince iş ve çevre düzenlemeleri yoğun
şekilde devam ediyor. Günde 600 bin yolcuya
hizmet etmesi planlanan hattımızın, an itibarıyla
yüzde 96'sı tamamlandı. Bu metro hattımızda,
günlük, haftalık ve yıllık olarak TBM ilerleme-
sinde, birkaç kez dünya rekoru kırdık. Saatte 120
kilometre ile 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unva-
nına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek se-
ferde ihale edilen en uzun metromuzdur. Eş
zamanlı olarak 10 TBM'in imalat yaptığı proje-
miz bu özelliği ile de, ipi göğüslemektedir" dedi.

EdirnEkapı Şehitliği'nde son günlerde
sosyal medyada büyük tepki çeken gö-
rüntüler sonrası harekete geçen polis

denetim yaptı. Edirnekapı Şehitliği'nde uçucu
madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergile-
yenlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca
büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası Eyüpsultan
İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro
Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti. Denetim

yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel
Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis
ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde dev-
riyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen
araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması
istendi. Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek
için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocukları-
mızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba
ne oldu' diye düşünüyoruz" dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-
Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın ilk etabında test
sürüşünü gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, "Saatte 120 kilometre ile
'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı
zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur" diye konuştu.

Edirnekapı’da sıkı denetim

Adil 
Karaismailoğlu

Mehmet Muş



MURAT PALAVAR

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından
Harbiye’deki Cemal Reşit Rey (CRR)
Konser Salonu’nda düzenlenen “Türk
Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı
Sanat Kutlamaları”na katıldı. Kılıçda-
roğlu ve Akşener, etkinlik öncesinde CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte
“Türk Cumhuriyetleri’nde Yaşamdan
İzler” adlı sergiyi, küratör Özlem Ketenci
Çolakoğlu’nun anlatımıyla gezdi. Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkme-
nistan ve Azerbaycanlı diplomatların da
hazır bulunduğu kutlama etkinlikte ilk ko-
nuşmayı İmamoğlu yaptı.

Fikir Kavuncu’dan çıktı

“Türk Dünyasının çok değerli parçaları,
dost ve kardeş ülkeler, Azerbaycan, Türk-
menistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Öz-
bekistan’ın bağımsızlıklarının 30. yılını
İstanbul’da kutlamanın gururu ve mutlu-
luğu içindeyiz” diyen İmamoğlu, etkinlik
fikrinin sahibinin İYİ Parti İstanbul İl
Başkanı Kavuncu olduğunu aktardı. Ka-
vuncu’nun sunduğu fikri, ortak masada
yaptıkları sıkı çalışmayla, çok değerli bir
içerikle İstanbullulara kavuşturduklarının
altını çizen İmamoğlu, “Bu kutlamayı,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Tarihi-
mizin ve medeniyetimizin bir özetidir’ de-
diği İstanbul’da yapıyor olmak bizim için
çok anlamlı” dedi. İstanbul’un, Türk
Dünyası’nın en büyük kenti ve gözbebeği
olduğunu vurgulayan İmamoğlu, İstan-
bul’un Türk Dünyasına ilgisi; asli, man-
evi, güçlü ve süreklidir” ifadelerini
kullandı.

Hamaset yamıyoruz

Türk Dünyası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kut-
lamaları’nın, “10 Kasım Atatürk’ü Anma
Günü ve Atatürk Haftası” ile eş zamanlı
gerçekleştiriliyor olmasının çok anlamlı
bir örtüşme olduğuna dikkat çeken İma-

moğlu, “Atatürk, bir mensubu olmakla
gurur duyduğu Türk Dünyası’nın bağım-
sızlığına her zaman çok büyük değer ver-
miştir. Kurtuluş Savaşımızın en zorlu
zamanlarında bile yalnızca Anadolu’nun
değil, tüm diğer Türk topluluklarının ge-
lecekleriyle çok yakından ilgilenmiş ve on-
lara destek olmuştur. Atatürk, Türk
Dünyası’nda dil ve kültür birliğinin geliş-
tirilmesini sağlamak; ortak paydalar ve
ortak değerler etrafında güçlü bir buluş-
mayı gerçekleştirmek yolunda çok önemli
bir mücadele vermiştir” diye konuştu.
Türk Dünyası’nın tüm mensuplarının bir-
birlerinin gelenek ve kültürlerini daha
fazla öğrenmek için çok daha ilgili, he-
vesli ve çalışkan olmak mecburiyetinde
olduğunu dile getiren İmamoğlu, “Türk
dünyasının bu ilişkilerine dair sürece, asla
ve asla hiçbir hamasi, hiçbir siyasi duy-
guya alet etmeksizin birbirimize sıkıca,
kuvvetli bir biçimde bağlılığı ön planda
tutmalıyız” şeklinde konuştu.

Atatürk'ün bakış açısı

İkinci konuşmayı gerçekleştiren İYİ Parti
Lideri Meral Akşener, siyaset yaşamı ön-
cesinde üniversitede Tarih Bölüm Başkanı
olarak görev yaptığı bilgisini paylaştı.
"Atatürk’ü anlatmak, onun gözünden
Türklere, onun gözünden Türk dünya-
sına bakmak gibi bir misyonun sahibi
saydım hep kendimi. Atatürk, Osman-
lı'nın yıkılışını yaşamış bir kişi. Atatürk,
Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu'nun yıkılışını yaşamış bir kişi. ‘Dostu-
muz’ diye tariflediği Sovyet Rusya'nın da
öncesinde Rus İmparatorluğu'nun yıkılı-
şını görmüş, daha sonra da Sovyet Rus-
ya'nın da bu kadar çok farklı alandan
gelen insanları bir arada tutulamayaca-
ğını ta o günlerden görmüş. Rusya'nın,
yani Sovyet Rusya'nın yıkılması halinde,
orada ortaya çıkacak olan, -bugün Türk
Cumhuriyetleri diyoruz- Türk toplulukla-
rının Türkiye Cumhuriyeti'yle entegrasyo-
nunun ortaklaşmasının, ortak değer
üretmesinin yollarını aramıştır. Ve her bi-
rimize sözleriyle, bu yolculuğun bir gün
başlayabileceğini, bir gün bu konuyla
karşı karşıya kalabileceğimizi ve ta o gün-
lerden kendimizi hazırlamamız gerektiğini

söylemiştir. Bu da işte dünya lideri olma-
nın, vizyoner olmanın ve kardeşlerine ülke
tarihine hem bağlı olmanın hem de o ta-
rihi en iyi şekilde bilmenin getirdiği bir so-
nuçtur. Onu da huzurlarınızda çok derin
bir saygıyla, şükranla ve rahmet anıyo-
rum” dedi.

Olağanüstü bir önemi var

Etkinliğin son konuşmasını yapan CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Cumhu-
riyetleri’nin bağımsızlıklarına kavuşmala-
rının Türkiye'deki herkesin ortak arzusu
olduğunu vurguladı. Bu arzunun gerçek-
leştiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söy-
ledi: "Türk dünyasının önemli bir sanata
sahip olduğunu, sanatın değişik alanla-
rında önemli eserler gördüğü hepimiz bi-
liyoruz. Sanatı 21. yüzyıldan itibaren
yumuşak güç olarak tanımlıyoruz. Bir
resim, bir sinema filmi bir öykü, bir
roman, bir karikatür milyonları etkileyebi-
liyor. Ve dolayısıyla sanatın özellikle 21.
yüzyılda iletişimin çok genişlediği bir
çağda olağanüstü bir önemi var. Sanatı
eğer büyütebilirsek, Türk Dünyası olarak
geliştirebilirsek daha çok kaynaşabilirsek,
kültürlerimizi birbirimize daha yakından
aktarabilirsek, sanat dünyasının entelek-
tüellerini zaman zaman bir araya gelip
tartışmalarına olanak verebilirsek, son de-
rece değerli bir görevi yerine getirmiş olu-
ruz. Her alanda Türk dünyasını
olağanüstü sanat eserleri var aslında. İz-
lerken gördük, bir camideki taş işçiliğini.
Osmanlı döneminde de benzeri görüyor-
duk. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu
eserleri, kendi Türk dünyamız olarak,
kendi kendimize değil, bütün dünyaya ak-
tarmalıyız ve anlatmalıyız. Bu, bunun
belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşal-
lah bundan sonra çok daha güzel sanat
etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz
ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz.
Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi;
altı büyük Türk devleti bir araya gelip, gü-
cünü ortaklaştırdığı zaman, emin olun
dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı
hep beraber atmış oluruz." Etkinlik, ko-
nuşmaların ardından sahnelenen Sha-
man Dans Tiyatrosu’nun "Buluşma" 
adlı dans gösterisiyle sona erdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, İBB tarafından düzenlenen “Türk Dün-
yası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları”na katıldı. 
Etkinikte konuşan iki lider, altı büyük Türk devletinin bir araya
gelip, gücünü ortaklaştırdığı zaman, dünya tarihine yeni ve
görkemli imzayı hep beraber atmış olacaklarının altını çizdi.

SONSUZA KADAR
YAŞAYAN BİR DÜNYA
6 Türk Cumhuriyeti’nin ortak değerlerinin sanat yo-
luyla öğrenilmesinin ve hissedilmesinin önemli ol-
duğuna dikkat çeken Akşener, “Ben, 5 Türk
Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber
sonsuza kadar yaşayan bir dünya diliyorum. İnşal-
lah bu 6 Cumhuriyet’in, yarının dünyasında hoy-
ratça kullanılan ve sonunun geldiğinden endişe
edilen bu dünyanın, o bizim medeniyetimizle kurtu-
labileceğini anlatabileceğimiz günler gelir. Çünkü
bizim medeniyetimiz, ta Kırgızistan'dan Tanrı Dağ-
ları'ndan Gavur Dağları’na kadar, Kaz Dağları'na
kadar gezin, dolaşın; her bir Türkmen obasından in-
sanlarla konuşun, en büyük özelliğimiz yeteri kadar
tüketmektir. Fazlası değil. Dolayısıyla bu gezegenin
iklim krizi konusunu bugün gerçekten endişeyle tar-
tıştığı ve ama insan hoyratlığı, batı hoyratlığı nede-
niyle bu hale gelmiş, bu gezegeni, bizim
medeniyetimizin bu dünyanın da çıkış noktası olabi-
leceğini sanat yoluyla inşallah herkese duyurulma-
sını diliyorum. Ve ebet müddet yaşamayı Cenab-ı
Hak'tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

ETKİNLİK TAKVİMİ
İBB ev sahipliğinde gerçekleşecek “Türk Dün-
yası Ülkeleri 30. Yıl Sanat Kutlamaları” etkinlik-
leri, 7-14 Kasım tarihlerinde Cemal Reşit Rey
(CRR) Konser Salonu ve Topkapı Türk Dün-
yası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşecek. Her bir
ülkenin gelenek ve kültürlerinin tanıtılacağı et-
kinlikler kapsamında konserler, dans gösterileri,
edebiyat söyleşileri, sergiler ve atölye çalışmaları
yapılacak. Bağımsızlıklarını kutlayan 5 ülke ve
Türkiye’den sanatçı ve zanaatkarlarla gerçekle-
şecek el sanatları sergileri, geleneksel çocuk
oyunları, ülkeler hakkında gezgin sunumları ve
gastronomi tadımlarının yanı sıra dinletiler de
Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde yer
alacak. Topkapı’da her ülkeye özgü düzenlene-

cek etkinlikler, saat 12.00-17.00 arasında halka
açık ve ücretsiz olacak. Etkinlikler kapsamında;
9 Kasım’da Azerbaycan, 10 Kasım’da Atatürk’ü
Anma ve Türkiye Cumhuriyeti Günü, 11 Ka-
sım’da Özbekistan, 12 Kasım ‘da Kırgızistan, 13
Kasım ‘da Kazakistan ve 14 Kasım ‘da Türk-
menistan’ın tüm gün süren kültür ve sanat kut-
lamaları gerçekleştirilecek.

ORTAK GUC
VURGUSU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

6 15 MART 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Almanya’da 26 Eylül seçimleri sonra-
sında 16 yıllık başbakanlık koltuğu-
nu devretmeye hazırlanan Angela 

Merkel, kariyerinin bilançosu ve gelecek 
planlarıyla ilgili sorulara yanıt verdi.  Ken-
disine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ile gerçekleştirdiği sıcak veda gö-
rüşmesi hatırlatılan Merkel aynı zamanda, 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın da bahsedil-
diği bir soruyu şu şekilde cevaplandırdı: 
“Dostane bağların bulunduğu hükümet 
başkanlarıyla görüşmelerde de net bir tavır 
takınmazsam bunun da bir yanlış anlaşılma 
olacağını düşünüyorum. Bizim için her 
zaman Almanya’nın çıkarları söz konusu ol-
muştur. Diğerlerinin de Fransız çıkarları ya 
da başka çıkarları var ve biz burada o çıkar-
ları bir araya getirmeye çalışmalıyız. Ama 
bizi birleştiren şey, elbette, ortak değerler 
temeli, demokrasiye ortak bakış açımızdır. 
Eğer kaygılarınız, endişeleriniz varsa ya da 
belirli konulara değinmek zorundaysanız bu 
konuşmalar belki farklı olabilir. Ama ben 
bu tür konuşmalara her zaman açık yürekli-
likle giriyorum” diye konuştu.

Dinlemek gerekir
Merkel ifadelerini şu şekilde sürdü: “Her 

zaman görüşmelerin bazı şeyleri değiştire-
bileceğini umuyorum ve Alman çıkarlarını 
temsil ediyorum. Ama aynı zamanda iyi ikili 
ilişkileri de temsil ediyorum ve bu yüzden 
bu görüşmeler bazen biraz daha tartışmalı 
olabiliyor. Fakat şunu da söylemek isterim 
ki, birisinin dünyaya bakışı tamamen farklı 
olsa bile, yine de onu dikkatlice dinlemek 
gerekir. Çünkü birbirimizi dinlemeyi bıra-
kırsak, çözüm de bulamayız.”

Birkaç ay alır
Yeni hükümet resmen görevi devral-

dıktan sonra ne yapacağı şeklindeki so-
rulara işaret eden Merkel, “Artık siyaset 
yapmayacağım. Ne yapacağımı henüz 
bilmiyorum. Daha önceden dediğim gibi 
önce biraz dinleneceğim ve aklıma neler 
gelecek bakacağım” dedi. Kitap oku-
yup uyumak istediğini söyleyen Merkel, 
“Uzun yıllar boyunca önüme koyulan 
gündemle meşguldüm, her an hazır 

olmam gerekiyordu… Şimdi ise gönüllü 
olarak kendiliğimden ne yapacağım, ona 
bakacağım. Ancak bunu bulmak birkaç 
ay alır” diye konuştu.

Zorlayan konular
Merkel, görev süresi boyunca kendi-

sini en çok zorlayan iki konunun 2015 
yılındaki sığınmacı akını ve koronavirüs 
pandemisi olduğunu söyledi. İki ko-
nunun da insanları doğrudan etkiledi-
ğine işaret eden Merkel, ayrıca görev 
dönemi boyunca çok taraflılık ilkesine 
bağlı olduğunu, dünyada sorunların 
ancak birlikte çalışarak çözülebileceğine 
inandığını vurguladı. Libya konusunda 
NATO’nun 2011’deki operasyonuna 
Almanya’nın çekimser oy kullandığına 
işaret eden Merkel, o dönem bu nedenle 
yoğun eleştirilerle karşılaştığını belirterek 
“Kaddafi sonrasında yaşanacakların daha 
iyi olup olmayacağı konusunda çok büyük 
endişem vardı. Şimdi bunun uluslararası 
toplum açısından dev bir sorun haline 
geldiğini görüyoruz” dedi.

YUNANISTAN ile yaptığı 5 
yıllık savunma anlaşmasının 
ardından ABD, Batı Trakya 

bölgesindeki askeri varlığını arttırma 
çalışmalarına hız verdi. ABD’nin bu 
ayın ortalarında Dedeağaç Limanı’na 
120 saldırı helikopteri ile bin yeni askeri 
aracı nakledeceği  bildirildi. Yunanis-
tan’ın önde gelen yayın organlarında 
yer alan haberlere göre, ABD ordu-
sunun yeni askeri araç ve 3 bine yakın 
personelini, ABD’nin Yunanistan’ın 
Atina Büyükelçisi  Jeffrey Pyatt ve 
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Ge-
neral Konstantinos Floros tarafından 
karşılanacağı belirtildi.

Üs bölgesine yapılacak
Dedeağaç Limanı’nda incelemelerde 
bulunan ve ABD üssünü ziyaret eden 
ABD Büyükelçisi Pyatt yaptığı açıkla-
mada, Yunanistan ile ABD arasındaki 
anlaşmanın ardından tarihin en büyük 
askeri teçhizatın Dedeağaç Limanı 

ve üs bölgesine yapılacağını belirtti. 
Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine 
göre, kasım ayının ortalarında büyük 
bir askeri birliğin ve araçların limana 
yerleştirileceğini söyleyen Pyatt şunları 
kaydetti:  “Burada inen askeri araç ve 
personelin bir bölümü Batı Trakya’da 
kalırken bir bölümü tren ve TIR’larla 
Bulgaristan ile Romanya ve diğer Avru-
pa ülkelerine sevk edilecek. Bulgaristan 
ve Romanya’nın Dedeağaç arasındaki 
demiryolu bağlantısı olması nedeniyle 
artık boğazlar devre dışı bırakılmış-
tır. Buraya gelen daha önceki askeri 
teçhizatın bir bölümü yine Avrupa’daki 

ülkelere nakletmiştik. Savunma anlaş-
masının kuralları gereği Yunanistan ile 
askeri alandaki işbirliğimizi hızla gelişti-
riyoruz.” 

Yüzlerce indirilmişti
Yaklaşık bir ay önce ABD ordusunda 
312 askerin görev yaptığı 600 ton yük 
taşıma kapasitesi bulunan ünlü katama-
ran nakliye deniz aracı USNS Yuma, 
Dedeağaç Limanı’na onlarca heli-
kopter, tank ve zırhlı araç indirmişti. 
Buradaki araçların bir bölümü karayolu 
ve demiryolu ile Bulgaristan, Romanya, 
Kosova ve Macaristan’a nakledilmişti.

Angela Merkel görevi devrettikten sonraki planları ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulun-
du. Merkel aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bahsedildiği bir soruya 

yanıt verdi. Merkel, “Bizim için her zaman Almanya’nın çıkarları söz konusu olmuştur” dedi

SOZ KONUSUSOZ KONUSU
ALMANYA’NIN ÇIKARLARIALMANYA’NIN ÇIKARLARI

ABD’nin Kentucky eyaletinde 61 yaşındaki şüpheli tarafın-
dan kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğu, kaçırılma sırasında 

TikTok’ta gördüğü yardım işaretini kullandı. Otoyolda seyir 
esnasında yardım işaretini tanıyan bir motosiklet sürücüsü, 

polisi arayarak genç kızın kurtarılmasında rol oynadı
POLIS 5 Kasım’da 
yaptığı açıklamada, bir 
motosiklet sürücüsünün 

ihbarda bulunarak araçtaki bir 
kadın yolcunun sosyal medya 
platformu ‘TikTok’ta ev içi şid-
deti temsil eden bir el hareketi 
yaptığını belirtti. Motosiklet 
sürücüsü, aracın bir erkek 
tarafından kullanıldığını ve genç 
kızın endişeli göründüğünü, 
aracın camından ‘Yardıma ihti-
yacım var’ hareketini yaptığını 

vurguladı. Yetkililer, motosiklet 
sürücüsünün aracı takip ederek 
polise sürekli şüpheli aracın 
güncel konumunu bildirdiği-
ni açıkladı.  Polis, motosiklet 
sürücüsüyle sürekli konuştukla-
rını ve en uygun bölgede trafiği 
durdurarak şüpheliyi gözaltına 
aldığını duyurdu. Kız çocuğu 
için 2 Kasım günü Kuzey Karo-
lina, Asheville’de ailesi tarafın-
dan kayıp ihbarı yapıldığı bilgisi 
paylaşıldı.

YARDIM IŞARETI
HAYAT KURTARDI

AFGANISTAN’A 
yardımlar kesildi

RUSYA donanmasına ait mayın 
tarama gemisi Vitse-admiral Zaharin, 
sabotajlara karşı donatılmış sahil 

güvenlik botu P-191 Kadet ve MB-304 tipi 
römorkörün İstanbul Boğazı’ndan geçip 
Akdeniz’e girdiği belirtildi. Daha önce de 
Rusya donanmasına ait Tsezar Kunikov çı-
karma gemisi Akdeniz’e girmişti. Gemilerin 

varış noktalarına ilişkin açıklama yapılmadı, 
ancak Rusya’nın Akdeniz’de bir filosu bu-
lunuyor. Söz konusu filo yaklaşık 15 savaş 
ve ikmal gemisinden oluşuyor. Sputnik’in 
haberine göre ayrıca, Rusya’nın Tartus’taki 
askeri tesisi, 2016’da yapılan bir anlaşma 
ile kalıcı ve kapsamlı bir donanma üssüne 
dönüştürülmüş durumda.

Boğazı geçip Akdeniz’e girdi

DEDEAĞAÇ’A YIĞINAK 
Yunanistan’la savunma anlaş-
ması yapan ABD’nin, Dedeağaç 

Limanı’na 120 saldırı helikopte-
ri ile bin yeni askeri aracı nak-

ledeceği belirtildi

Rusya’ya ait bir grup geminin İstanbul Boğazı’nı geçip Akdeniz’e girdiği bildirildi

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle Afganistan’a yönelik ulus-
lararası yardımlar kesildi. Kışın başlamasıyla birlikte büyük bir 

açlık tehlikesinin ülkeyi etkilemesinden endişe ediliyor

KANADA Kadınlar Vakfı tara-
fından tanıtılan acil durum el 
işareti, tüm dünyada kadınların 
gizlice yardım istemesi veya 
sıkıntıda olduğunu göstermesi 
için kullanılan bir el işaretidir. 
Pandemi sırasında zor durum-
da olan kişilerin dışarıya çıka-
rak yardım istemesi zorlaştığı 
için tüm dünyada tanıtılmıştır. 

Hareket; bir el yukarı, avuç içi 
dışarı, başparmak avuç içine 
bastırılmış şekilde ve sonra 
diğer parmakları başparma-
ğın üstüne kapatacak şekilde 
el kapatılır, dikkat çekmek 
için bu hareketin yapılmasına 
devam edilir. Bu hareket tüm 
dünyada “Yardıma ihtiyacım 
var” anlamına gelir.

Yardıma ihtiyacım var 

BAŞKENT Kabil’in yaklaşık 80 
kilometre batısındaki Maidan 
Wardak’ta birkaç yüz kişilik 
bir erkek grubu un kuyrukla-
rında bekliyor. Söz konusu, 
Dünya Gıda Programı (WFP) 
tarafından sağlanıyor. Taliban 
askerleri grup içerisinde büyük 
ölçüde sükuneti sağladı. Ancak 
yardımı hak etmeyen insanlar 
ise öfkeli ve korkmuşlardı. Yaşlı 
bir adam, “Kış neredeyse geldi. 
Eğer ekmek yapamazsam ne 
yapabilirim bilmiyorum” diyor. 
WFP, 22 milyondan fazla insana 
yardım etmek üzere gıda teda-
rikini artırıyor. Bu kış hava eğer 
uzmanların öngördüğü kadar 
kötü gidecek olursa, çok sayıda 
insanın akut açlık ve yaygın kıtlık 
tehdidiyle karşı karşıya kalmasın-
dan endişe ediliyor.

23 milyon insan 
açlık yolunda
“Hayal edebileceğiniz kadar 
kötü” diyen Beasley, şu anda 
dünyanın en kötü insani krizi ile 
karşı karşıya olduklarını söylüyor 
ve şöyle devam ediyor: “İnsan-
ların yüzde 95’i, yeterli gıdaya 
sahip değil. 23 milyon insanın 
açlık yolunda olduğunu düşü-
nüyoruz. Gelecek altı ay durum 

bir felaket olacak. İnsanlar için 
Dünya bir cehennem olacak.” 
Taliban’ın Ağustos ayında ülke-
de yönetimi ele geçirmesinden 
önce Eşref Gani hükümetinin 
uluslararası toplumun yardımla-
rıyla kara kışla baş edebileceğine 
yönelik bir güven vardı. Ancak 
bu yardım, Gani hükümetinin 
çökmesiyle birlikte yok oldu. 
Batılı ülkeler, kız çocuklarını 
okula kabul etmeyen ve şeriat 
kurallarını yeniden yürürlüğe 
sokan bir rejime yardım ediyor 
görünmemek için Afganistan’a 
yönelik yardımlarını kesti. Peki 
bu ülkeler öylece durup mil-
yonlarca masum insanın büyük 
bir açlıkla karşı karşıya kalma-
sına izin mi verecek? Beasley, 
gelişmiş ülkeleri ve milyarderleri 
acil yardım konusunda harekete 
geçmeye davet ediyor. “Dün-
ya liderlerine ve milyarderlere 
sesleniyorum: Bu insanların sizin 
küçük kızınız, küçük oğlunuz 
veya açlıktan ölmek üzere olan 
torununuz olduğunu hayal edin” 
diyen Beasley, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Elinizden gelen 
her şeyi yapardınız. Çocukların 
açlıktan ölmesine izin veriyoruz. 
Yazık bize. O çocuğun nerede 
olduğu umurumda bile değil.”
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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YAZARLIĞININ yanı 
sıra oyuncu menajerliği 

ve cast direktörlüğü de yapan 
Derin Alya Gençel, ayrıca 
‘StarKids’ adlı çocuk dergi-
sinde de editörlük görevini 
üstleniyor. Yazma tutkusunu 
hep içinde hissettiğini söyleyen 
25 yaşındaki yazar Gençel’ 
in hedefleri arasında sayısız 
hikayelerini okurlarıyla buluş-
turmak yer alıyor. 2022 yılında 
vizyona girecek “Şöhretler 
Okulu Yarışıyor” çocuk filmi-
nin de senaryosunu kaleme 
alan yazar, ileride kendi yazdığı 
romanlarını da   beyazperde 
de görmek en büyük hayali 
olduğunu söylüyor.

Arka kapak yazısı
“Mila’nın hayatı iki yıl önce ai-
lesiyle beraber geçirdikleri bir 

kaza sonrası tamamen alt üst 
olur. Kazayla beraber duyma 
yetisini yitiren Mila’nın aynı 
kazada babası hayatını kaybe-
der. Mila, annesiyle beraber 
hayata karşı mücadele verirken 
on sekizinci yaş gününde hasta-
lığının ilerlediğini ve yakın bir 
zaman sonra seslerin yanı sıra 
görme yetisini de kaybedeceği 
gerçeğini öğrenmesiyle sarsılır. 
Mila’nın sessiz dünyasının ren-
gini de yitireceğini öğrendiği 
gün, mühürlü bir zarfı açma-
sıyla artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktır. Işığı görebildiği 
son günlerinde Mila yeni bir 
okula başlar ve ilk aşkı Rüz-
gar ile tam her şey kararmaya 
başlamadan önce tanışırlar. Ba-
basının faili meçhul cinayetini 
aydınlatmak ve ilk aşkı Rüzgar 
ile aşkı doyasıya yaşayabilmek 
için Mila’nın artık sayılı günleri 
vardır.”

25 yaşındaki yazar Derin Alya Gen-
çel, ilk romanı “Sudan Gelen Mucize” 

okuyucusuyla buluştu. 4 Kasım’da 
raflarda yerini alan kitap, Aspasia Ya-
yınevinden çıktı. ‘Sudan Gelen Mucize’ 
ailesiyle birlikte geçirdiği kaza sonucu, 
önce duyma yetisini daha sonra görme 
yetisini kaybedeceğini öğrenen güzel 

Mila’nın dramını anlatıyor

SUDAN GELEN 
MUCiZE

Toplumdaki yerini anlatmak istedim

DEV film platoları ve stüdyoları 
aracılığıyla son yıllarda Hollywo-
od ile rekabet eden Türk sinema 

endüstrisi, yapımlarıyla okyanus ötesine 
geçmeye hazırlanıyor. Türk sinemasını 
Ar-Ge’de dışa bağımlılıktan kurtarma-
nın yolunu Amerika’da eğitim almakta 
bulan ünlü film yapımcısı Nur Meh-
met Munar, “Eğitimler sırasında Türk 
sinemasının yönetim ve koordinasyon 
sorunları nedeniyle Hollywood ile reka-
bet edemediğini çok net gördüm. Oysa 
bizim Hollywood ile yarışabilecek çok 
başarılı yapımlarımız var. Dizi ihracatın-
da dünyanın 2’nci ülkesi konumundayız. 

Dizilerimiz birden çok duyguyu ve te-
mayı içerisine barındıran özellikleriyle 
oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafın-
dan neredeyse dünyanın 200 ülkesinde 
severek izleniyor. Neden filmlerimiz de 
aynı başarıyı göstererek Hollywood’a 
rakip olmasın” açıklamasını yaptı.

Ses getirecek projeler yolda
Türk filmlerini Hollywood kalitesi-
ne ulaştırmanın bir hayal olmadığını 
vurgulayan Nur Mehmet Munar, “Çok 
başarılı yapımlarımız, yönetim ve 
koordinasyon engeli nedeniyle okya-
nus ötesine taşınamıyor. Amerika’da 
aldığım eğitimlerle yetkinliklerimi ve 
donanımımı artırdım. Türkiye’de artık 
Hollywood’da ses getirecek projeler de 
yapılacak” iddiasında bulundu. ABD’de 
aldığı eğitimler hakkında değerlendir-
mede bulunan yapımcı, “Hollywood’da 
sinema eğitimi Türkiye’dekinden çok 
daha kapsamlı ele alınıyor. Eğitimlerde 
filmin yapım, yönetim ve koordinasyon 
aşamaları ayrı başlıklarda işleniyor. 
Hollywood’un dünya devi olmasının 
temelinde bu eğitimlerin büyük payı 
bulunuyor” diye konuştu.

5 yıllık Ar-Ge çalışmalarıyla Türk sinemasını inovasyon kavramıyla tanıştırdığı belirtilen film yapımcısı Nur Meh-
met Munar, “Türkiye’de milyon dolarlık yapımlar iyi yönetilemediği için Hollywood ile rekabet edemiyor. Yeşilça-
mımızı Hollywood kalitesi ve Bollywood’un tadıyla harmanlayarak dünya film endüstrisinin yıldızı olabiliriz” dedi

Türkiye’nin 49 yıllık en köklü sanat 
ve kültür dergisi Milliyet Sanat’ın, 
heykel sanatının gelişimine katkıda 

bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘2’nci 
Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında 
seçici kurulun belirlediği 10 eser, Kemer 
Country’de yapılan özel açılış etkinliği ile 
sanatseverlerle buluştu. Bu sene Mesa 
Holding’in sponsorluğunda gerçekleştiri-
len yarışmada heykel sanatına gönül veren 
sanatçı adaylarının eserleri ziyaretçilerden 
ilgi gördü. Sunuculuğunu Ece Üner’in, 
küratörlüğünü ise Sabiha Kurtulmuş’un 
üstlendiği açılışa Revna Demirören, De-
mirören Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan 
Demirören ve Demirören Yönetim Ku-
rulu Üyesi Murat Oktay katıldı. Törende 
aynı zamanda sergide yer alan sanatçılar-
dan Burak Ayazoğlu, ‘İsimsiz’ adlı eseriyle 
yurt dışı eğitim ödülünün sahibi oldu. 
Açılış konuşmalarının tamamlanması ile 
eserleri sergilenen sanatçılara plaketleri; 
Revna Demirören, Erdoğan Demirören, 
Murat Oktay, Filiz Aygündüz ve Mesa 
Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert 
Boysanoğlu tarafından takdim edildi. 
Heykelde Yeni Keşifler Seçiçi Kurul 
Üyeleri ise; Demirören Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem De-

mirören Oktay, Aslı Sümer, Derya Yücel, 
Ebru Özdemir, Fabio Antinori Lattanzi, 
Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Prof. Nesli-
han Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim 
ve Sinem Konu Keskinok oldu.

Çok mutluyuz
Etkinliğin açılış konuşmasını Milliyet 
Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Filiz Aygündüz gerçekleştirdi. Aygündüz, 
“Heykelde Yeni Keşifler Projesi ile eserle-
rini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli 
sanatçıların görünürlüğünü artırmayı ve 
heykel sanatına gönül verenleri teşvik 
etmeyi amaçlıyoruz. Bu sene ikinci kez 
böylesine güzel bir işe imza attığımız için 
çok mutluyuz” diye konuştu. Yarışmayı ka-
zanan ilk üç sanatçıya prodüksiyon desteği 
verdiklerinin altını çizen Sabiha Kurtulmuş 
ise heykel sanatının pahalı olduğu için kolay 
gerçekleştirilemediğini söyledi. Sanatçılara 
maddi destek vererek gelişmelerine katkıda 
bulunduklarını belirten Kurtulmuş, bu tür 
faaliyetleri gelenekselleştireceklerini de 
vurguladı.

Gurur duyuyoruz
Sanatçılara bu tür destekler vermenin gurur 
ve heyecan verici olduğunu belirten Revna 

Demirören, “Bugün burada gerçekleştirdi-
ğimiz davetimiz çok güzel geçti. 10 en başa-
rılı esere ödülleri verildi. Sanatçılarımızdan 
Burak, yurt dışında eğitim alma bursu 
kazandı. Bizim için genç sanatçılara destek 
vermek, her zaman bir görevdir. Demirören 
ailesi olarak bunu yapmaktan gurur duyuyo-
ruz” sözleriyle duygularını ifade etti.

Maddi ve manevi destek önemli
Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının seçici 
kurul üyeleri Merkur Galeri Kurucusu 
& Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş 
ile sanatçı Seçkin Pirim dereceye giren 
eserlerin hikâyelerini sergiye gelen konuk-
larla paylaştı. Eserler, Sabiha Kurtulmuş ve 
Seçkin Pirim tarafından yapılan sunumla 
satışa sunuldu. Burak Ayazoğlu’nun ‘İsim-
siz’ adlı eserini satın alan Mesa Mesken 
Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğ-
lu ise eserlerin hepsini çok beğendiğini 
belirtti. Boysanoğlu, “İsimsiz” adlı eseri 
satın alma şansında bulundum. Çünkü bana 
kadının günümüz şartlar altında ezilmesini 
anımsattı. Bu yüzden direk onu seçtim” 
diye konuştu. Sanatçıya maddi ve manevi 
desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan 
Boysanoğlu, her zaman sanatçıya destek 
olacaklarını söyledi.

ZEHRA ÇELİK

iiKKiiNCNCii HEYKELDE HEYKELDE  
YENYENii KES KESiiFLERFLER
Milliyet Sanat Dergisi’nin düzenlediği ‘2’nci Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi açılı-
şı, Masa Holding sponsorluğunda ve Kemer Country ev sahipliğinde gerçekleşti

“İSİMSİZ” adlı eserinde bireyin 
toplumdaki yerini anlatmak istediği-
ni belirten Burak Ayazoğlu, “Kişinin 
toplumda baskılanmış ve sıkışmış 
halini gözler önüne sermek istedim. 
Bunu yaparken de soyut geometri 
unsurlarını kullanarak bir form 
arayışına girdim. Karbon çeliği ve 
kaynak ile eserimi yaptım. Yaklaşık 
iki hafta sürdü. Ödül aldığım için 
hem şaşkın hem de çok mutluyum. 
Yarışma sayesinde önüme çok iyi 
fırsatlar sunulacağına inanıyorum” 

diye konuştu. Yarışmaya ‘Omurga’ 
isimli çalışmasıyla katılan Muzaffer 
Tuncer de yarışmaya eserini gös-
terebilmek için katıldığını belirtti. 
Tuncer, eserini “Tezer Özlü’nün 
‘Günümüz insanının üç şeye ihtiyacı 
var; düşünce için akla, sevgi için 
yüreğe üçüncüsü ise en önemlisi 
dik durmak için omurgaya’ sözün-
den etkilenerek yaptım. Omurga 
üzerinden gittim. Omurgaya dudak 
yaparak haykırıyormuş gibi bir görü-
nüm vermek istedim” dedi.

10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü’nde, 
önde gelen keman 

virtüözlerden Cihat Aşkın ve 
Türkiye’nin en geniş reper-
tuvarlı piyanistlerinden Cana 
Gürmen, “Atatürk’ü Dü-
şünmek” resitali için ENKA 
Sanat’ta bir araya geliyor. 
ENKA Sanat 10 Kasım Ata-
türk’ü Anma Günü’nde çok 
özel bir resitale ev sahipliği 
yapıyor. Günümüzün önde 

gelen keman virtüözlerinden 
Cihat Aşkın ile Türkiye’nin 
en geniş repertuvarlı piya-
nistlerinden Cana Gürmen, 
“Atatürk’ü Düşünmek” 
resitali için bir araya geliyor. 
Sanatçıların, Schubert’ten 
Ulvi Cemal Erkin’e özel bir 
repertuvar seslendireceği 
resital, bir Selanik Türküsü 
olan ve düzenlemesi Cihat 
Aşkın’a ait “Bülbülüm Altın 
Kafeste” ile son bulacak.

Atatürk’ü düşünmek zamanı

AZERBAYCANLI 
star Türkiye’de

YEŞILÇAM’A HOLLYWOOD 
VE BOLLYWOOD KALITESI!

BIRÇOK yapım şirketinden teklif alan Aysel Nazim, 
ülkemizde yeni  proje için Zen Yapım’ın yapacağı  
ve yapımcılığını İbrahim Akbaba’nın üstlendiği bir 

komedi filmine imza attı. Komedi filminde Aysel Nazim 
için özel bir karakter yazıldı ve filmin en önemli vurgusunu 
bu karakterle izleyiciye yansıtılmak hedeflenirken Aysel 
Nazim’dan bu karaktere özel çalışmasını istedik ifade-
sinde bulunan Yapımcı İbrahim Akbaba, Azerbaycanlı 
oyuncunun gücüne de çok güvendiklerini sözlerine ekledi. 
Gaziantep de çekilmesi planlanan ZEUGMA isimli komedi 
filmi için çalışmalara başlayan baş rollerini Aysel Nazim, 
ve Orhan Uslu’nun paylaşacağı ve sürpriz oyuncu kadro-
su ile çekimlere başlayacağını vurgulayan Aysel Nazim 

bana güvenenleri 
asla pişman etmem 
ifadesinde bulundu. 
Zen yapımın yapım-
cılığında çekilecek 
olan komedi filmi-
nin senaryosu özel 
bir ekiple hazırlanır-
ken sinema filminin 
Türkiye, Azerbaycan 
ve Avrupa ülkelerin-
de, de aynı tarihte 
vizyonda olması 
hesaplanıyor.

Azerbaycan da yaptığı televizyon 
programları yanında dizi ve sinema 
filmleriyle şöhreti yakalayan Aysel 

Nazim,  kariyerine Türkiye’de devam 
etmek için Türkiye’ye yerleşti  



SERGEN Yalçın yönetiminde 
yeni sezona hem ligde hem de 
Avrupa’da başarı parolasıyla 

giren Siyah-Beyazlılar, peş peşe alı-
nan başarısız sonuçlar sebebiyle hayal 
kırıklığı yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’n-
de çıktığı 4 maçtan puan alamayan, 
ligde de 12 mücadele sonunda sadece 
20 puan toplayabilen Kara Kar-
tal’da gol sorunu yaşanıyor. Miralem 
Pjanic, Rachid Ghezzal ve Valentin 
Rosier gibi önemli asistçi oyuncula-
rı olmasına rağmen yaratılan onca 
pozisyona rağmen; Michy Batshuayi, 
Cyle Larin ve Güven Yalçın üçlü-
sünden bitiricilik anlamında yeterli 
katkıyı alamayan yönetim, harekete 
geçti. Siyah-Beyazlı idarecilerin, bu 
problemi devre arasında yeni bir 
golcü transferiyle çözmeyi planla-
dığı kaydedildi.

Kapımız her zaman açık
Takımda yabancı kotasının 
dolu olması sebebiyle yöne-
tim, yerli forvet operasyo-
nu başlattı. Bu doğrul-
tuda geçen sezonun 
ikinci yarısında 
takımda 
kiralık 
olarak 
forma giyen 
Cenk Tosun, listenin başında yer 
alıyor. Erzurumspor deplasmanında 
dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında 
uzun süre sahalardan uzak kalan A 
Milli golcü, yoğun tedavi programı 
sonrasında sağlığına kavuşmuştu. 
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Ka-
pımız her zaman açık” sözlerini 
kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için 
bu kez satın alma girişiminde buluna-

cağı öğrenildi. Everton’la sözleşmesi 
sezon sonunda bitecek olan tecrübeli 
yıldız için İngiliz ekibinin 2.5 mil-
yon Pound’luk maaşını göz önünde 
bulundurarak alacaklarına karşılık 
bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebi-
leceği belirtildi.

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

14 15 MART 2021 PAZARTESİ SPORwww.gazetedamga.com.tr

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 

9 KASIM 2021 SALI

Milli yüzücü Emre Sakçı 
AVRUPA IKINCISI OLDU
FENERBAHÇE’NIN milli yü-
zücüsü Emre Sakçı, şampiyona 
rekoru kırarak adını yazdır-
dığı 50 metre kurbağalama 

Büyükler Avrupa Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası finalinde 
25.39’luk derecesiyle gümüş 
madalya kazandı. Rusya’nın 
Kazan kentinde düzenlenen 
Büyükler Avrupa Kısa Kul-
var Yüzme Şampiyonası’nda 
milli forma ile mücadele 
eden Fenerbahçeli rekortmen 
yüzücü Emre Sakçı, önemli bir 
başarıya daha imza attı. Sakçı, 
50 metre kurbağalama finalin-
de 25.39’luk derecesiyle gümüş 
madalyanın sahibi oldu.

Trabzonspor’da 
SEÇiM VAR

Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci 
haftasında Fatih Karagüm-
rük’e karşı beraberliğe razı 

oldu. Bertolacci’nin golüne Mostafa 
Mohamed ile cevap veren Cimbom, 
sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Beşik-
taş mağlubiyetinin ardından Gaziantep 
FK galibiyetiyle kendine gelen sarı-kır-
mızılılar, hafta içi Avrupa Ligi müca-
delesinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 
berabere kalmıştı. Galatasaray, mutlak 
galibiyet parolasıyla çıktığı Karagüm-
rük maçında ise 1 puan alarak zirvenin 
9 puan gerisinde kaldı. Galatasaray’da 
teknik direktör Fatih Terim, milli ara 
sonra takımın istikrarı yakalamasını 
hedefliyor.

Emre Kılınç kızdırdı
Uzun sürenin ardından ilk 11’de şans 
bulan Emre Kılınç, fırsatı değerlendi-
remedi. Sahada kaldığı süre boyunca 

beklentilerin altında kalan futbolcu, 
rakibin attığı gol öncesi de hatalı pas 
vererek teknik direktör Fatih Terim’in 
tepkisini çekti. Terim, maç sonrası 
Emre’ye sitem etti. 

Taylan yine yedek kaldı
Galatasaray’da dikkat çeken noktalar-
dan biri de Taylan Antalyalı’nın son 
maçlarda yedek kalması. Beşiktaş ma-
çındaki performansı sebebiyle kızağa 
çekilen başarılı futbolcu, son 3 maçta 
ilk 11’de şans bulamadı.

Muslera eleştiriliyor
Galatasaray’ın yaşayan efsanesi Fer-
nando Muslera, kariyerinin en eleştiri-
len dönemini yaşıyor. Tecrübeli eldiven 
Karagümrük maçında yediği golden 
sonra eleştirilerin hedefinde olurken, 
Galatasaray’ın devre arasında kaleci 
takviyesi yapacağı ileri sürülüyor.

GALATASARAY
ISTIKRARSIZ!

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta Gaziantep FK’yı deviren Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanın-
da iki puan kaybetti. Yoğun maç trafiğinden çıkan sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasında istikrarı bulmak istiyor

Beşiktaş, lig ve Avrupa’da yaşanan gol sorununu çözmek için 
düğmeye bastı. Beşiktaş Yönetimi, devre arasında kadrosuna 
yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalara başladı. Listesi-
nin başında, sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var

CENK TOSUN 
GERI DÖNÜYOR

GALATASARAY, 
milli aranın ardın-
dan Fenerbahçe 

derbisine çıkacak. 
Avrupa’da başarılı 

olmasına rağmen ligde 
istenilen sonuçları almakta 
zorlanan ve Avrupa’daki 
performansı lige taşıya-
mayan sarı-kırmızılılar, 
derbiyle beraber yeniden 
çıkışa geçmek istiyor. 
Fatih Terim ve kur-
mayları derbiye kadar 
takımın motivas-
yonunu üst düzeye 
çekmeye çalışacak.

DERBIYE KADAR 
TAM MOTIVASYON

TEKNIK direktör Ab-
dullah Avcı yönetiminde 
şampiyonluk parolasıyla 

çıktığı Süper Lig’de 2021-22 
sezonuna iyi başlayan ve 12’nci 
hafta itibariyle namağlup zirvede 
yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet, 
3 beraberlikle 30 puan hanesine 
yazdırdı. Ezeli rakipleri Galata-
saray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye 
fark atan bordo-mavililer, en ya-
kın takipçisi Atakaş Hatayspor’un 
ise 7 puan üzerinde yer aldı.

Üç büyüklere fark attı
Ligde namağlup yoluna devam 
eden Trabzonspor, 12 hafta sonun-
da ezeli rakiplerinden Galatasa-
ray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye 
ise 10 puan fark attı. Beşiktaş’ı 

deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 
haftada Fenerbahçe ve Galatasa-
ray’ın da puan kaybı yaşamasıyla 
milli araya moralli giren Karadeniz 
ekibi, elde ettiği puan farkıyla da 
şampiyonluk yolunda rakipleri kar-
şısında önemli avantaj yakaladı.

Sadece Galatasaray’a 
puan kaybetti
Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde 
ezeli rakipleriyle olan maçlarını 
da oynayan Trabzonspor, yalnız-
ca Galatasaray’a puan kaybetti. 
Bordo-mavililer ligin 4’üncü haf-
tasında sahasında Galatasaray ile 
2-2 berabere kalırken, yine evinde 
Fenerbahçe’yi 3-1, deplasmanda 
ise Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmeyi 
başardı.

TRABZON ALDITRABZON ALDI
BAŞINI GIDIYORBAŞINI GIDIYOR
Spor Toto Süper Lig’de 12’nci haftayı namağlup zirvede tamamlayan 
Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark 
attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı

BU arada Trabzonspor Kulü-
bü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde 
seçimli genel kurul yapılacağını 
duyurdu. Bordo-mavili kulüpten 
konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada, “Yönetim kurulumuz, 
tüzüğümüzün 29’uncu madde-
sine istinaden kulübümüzün 
Seçimli Olağan Genel Kurul 
Toplantısının 25-26 Kasım 
2021 tarihlerinde ‘Trabzonspor 
Mehmet Ali Yılmaz Tesis-
leri Trabzon’ adresinde saat 
12.00’de yapılmasına, çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantının çoğunluk aranmak-
sızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 
2021 tarihlerinde ‘Hayri Gür 
Spor Salonu Trabzon’ adresinde 
saat 10.00’da yapılmasına karar 
vermiştir” denildi.

Bilardonun şampiyonu
EYLÜL KIBAROĞLU OLDU

Liverpool da yenilir!

ANTALYA’DA gerçek-
leşen ve toplam 19 ülke-
den sporcuların yarıştığı 

Kadınlar 10 Top branşında 
Eylül Kibaroğlu, yarı finalde 
Sırp rakibi Sarac Bojana’yı 
karar setinde 6-5 yenerek adını 
finale yazdırdı. 34 yaşındaki 
Ankara bölgesi sporcusu Kiba-
roğlu, final maçında Hollanda-
lı rakibi Tamara Rademakers’ı 
muhteşem bir performans ser-
gileyerek 6-2 yendi ve İstiklal 
Marşımızı okutarak büyük bir 

başarıya imza attı. 6-11 Kasım 
tarihleri arasında 8 top ve 9 
top branşlarında da yarışacak 
olan Eylül Kibaroğlu, şampi-
yonluk sonrası DHA’ya yaptığı 
açıklamada, “Kendi evimizde 
Avrupa şampiyonu olarak altın 
madalya kazandığım için çok 
mutlu ve gururluyum. Ülkemi 
başarı ile temsil etmeye devam 
edeceğim. Bu başarı benim 
için önemli bir başlangıç oldu. 
Şimdi sırada dünya şampiyon-
luğu var” şeklinde konuştu.

INGILTERE Premier 
Lig’in 11. hafta mücade-
lesinde, Liverpool, dep-

lasmanda West Ham United’a 
3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle, 
Liverpool’un 25 maçlık Pre-
mier Lig yenilmezlik serisi de 
sona erdi. Liverpool kalecisi 
Alisson’un 4. dakikada kendi 
kalesine attığı gol ile 1-0 öne 
geçen West Ham United’da 
diğer goller 67. dakikada Pablo 
Fornals’dan ve 74. dakikada 
Kurt Zouma’dan geldi. Li-
verpool’un gollerini ise 41. 
dakikada Trent Alexander-Ar-
nold ve 83. dakikada Divock 
Origi attı. Bu sonuçla, lider 
Chelsea’nin 4 puan gerisinde 
kalan Liverpool, 22 puanla 4. 
sırada yer alırken West Ham 
United, 23 puanla 3. sırada 

bulunuyor. İngiltere Premier 
Lig’de günün diğer maçla-
rında, Leicester City, Leeds 
United ile 1-1 berabere kaldı, 
Arsenal, Watford’u 1-0 yener-
ken Everton ile Tottenham 0-0 
berabere kaldı.

 Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu’nun düzenlediği, Türkiye Bilardo 
Federasyonu’nun ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası’nda milli 

sporcu Eylül Kibaroğlu, 10 top branşında altın madalya kazandı



Süper Lig’de yoluna doludizgin 
devam eden Trabzonspor rakip-
lerinin puan kaybetmesi ile farkı 

da giderek açıyor. Bordo mavililer 
milli aranın ardından Gaziantep ile 
karşı karşıya gelecek. Derbide alınacak 
sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Gala-
tasaray ile farkı daha da yükseltebilir. 
Son olarak Beşiktaş’ı yenen Fırtına’nın 
aksine Avrupa kupalarında oynayan 3 
büyük takımın bu sezon yer aldığı Av-
rupa kupaları fikstürü sebebiyle geride 
kaldığı yönündeki görüşler ve açıklama-
lar ağır basıyor ancak rakiplerde durum 
farklı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa 
Ligi’nde karşılaşılan birçok takım kendi 
ülkesinde de zirve mücadelesi içerisin-
de yer alıyor. İşte son durum...

Beşiktaş’ın rakipleri;
AJAX: Bu sezona PSV karşısında 

alınan 4-0’lık ağır yenilgi ile başlayan 
Amsterdam temsilcisi sonrasında topar-
landı ve Şampiyonlar Ligi’nde bomba 
gibi bir giriş yaptı. Beşiktaş’ı açılış ma-
çında yenen, Sporting’e deplasmanda 
gol yağdıran kırmızı beyazlılar Borussia 
Dortmund’u da ikli karşılaşmada da 
farklı yendi. Ülkesinde de 27 puanla ilk 
sırada. Go Ahead Eagles’a karşı alınan 
beraberlik can sıksa da yol kazası olarak 
değerlendirildi.

BORUSSIA DORTMUND: Alman 
temsilcisi yıllardır sürdürdüğü Avrupa 
kupalarına katılma geleneğini bu sene 
de devam ettirdi. Bundesliga’da Bayern 
Münih’in 4 puan gerisinden gelen sarı 
siyahlılar 24 puanla ikinci. Bavyera 
ekibine karşı verdiği mücadelede ligin 
sonunda kazanan taraf olmak istiyorlar.

SPORTING: Beşiktaş’ın iki maçta 
da fark yediği Sporting Lizbon Por-
tekiz liginde adını Porto ile zirveye 
yazdırmayı başardıi. Yeşil beyazlılar 29 
puanla yoluna devam ederken Benfica 
ise 28 puanla bir adım geriden geliyor. 
Başkent kulübünün Porto ile birlikte 
yenilgisi bulunmayan iki takımdan biri 

olduğunu hatırlatalım.

Fenerbahçe’nin rakipleri;
ROYAL ANTWERP: Fenerbahçe’nin 

evinde berabere kalıp deplasmanda 
bozguna uğrattığı Royal Antwerp’te 
tanıdık isimler var. Samatta ve Frey’in 
forma giydiği kırmızı beyazlı kulüp 
Royale Union Saint Gilloise’nin 4 puan 
arkasından ikinci basamakta. 27 puanı 
bulunuyor.

OLYMPIAKOS: Yunanistan’ın dev 
ekibi bu sezon ligde yenilgi yüzü gör-
medi. Avrupa kupalarına rağmen yerel 
ligde 23 puanla zirvede bulunan Atina 
ekibinin en yakın rakibi 20 puanlı AEK 
ve 19 puanlı PAOK. Ülkede rekabet 
büyük bir heyecanla devam ediyor.

FRANKFURT: Türk takımlarının 
rakipleri arasında en zor durumda bu-
lunan takım Frankfurt. Bundesliga’da 
şu ana kadar topladıkları puanla 14. 
sırada kendilerine yer bulabildiler.

Galatasaray’ın rakipleri;
LAZIO: Serie A’nın köklü takımla-

rından biri olan SS Lazio, Napoli ve 
Milan’ın 11 puan gerisinde 5’inci sırada 
yer alıyor. Şampiyonlar Ligi potasından 
düşmeyerek iddiasını sürdürmek iste-
yen Roma temsilcisi Atalanta ve ezeli 
rakibi AS Roma’nın yanı sıra Fiorenti-
na, Juventus ve Bologna ile mücadele 
içinde.

LOKOMOTIV MOSKOVA: Ülkenin 
en büyük kulüplerinden biri olan Lo-
komotiv Moskova ile oynanan son maç 
için kural hatası başvurusunda bulunul-
du. Rus ekibi 30 puanla zirvede bulu-
nan Zenit’in 5 puan gerisinde 4’üncü 
sırada yer alıyor ve zirve mücadelesini 
sürdürüyor.

MARSILYA: Paris Saint Germain’i 
farklı bir köşeye koyarsak alınan 34 
puanın ardından Lens 24 puanla ikinci 
sırada. Marsilya ise 23 puanla 4’üncü 
basamakta. 13 karşılaşmada sadece 2 
kez yenildiler.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

*

9 KASIM 2021 SALI

Abdullah Avcı’nın 
öğrencileri bu 
sezon Konferans 
Ligi’nde Molde ve 
Roma ile eşleşti. 
İki takımla toplam 
4 maç oynandı 
ve 390 dakika 
sahada kalındı. 
Bordo mavili-
ler İtalyanlara 
elendi. Bu ana 
kadar ve İtalya’da 
oynanan maçın 
ardından çıkılan 
toplam 3 müca-
dele de kazanıldı. 

Fırtına Yeni Malatyaspor’u 5-1, 
Sivasspor’u 2-1 ve Giresunspor’u 
1-0 mağlup etmeyi başardı. Üstelik 
sezonu da erken açtı ve rakipleri 
ile şu ana kadar hemen hemen 
aynı maç sayısına sahip.

Trabzonspor 
ne yaptı?

AVRUPA AVRUPA 
BAHANE Mİ!BAHANE Mİ!

12’inci haftası tamamlanan Süper Lig’de lider Trabzonspor 
en yakın rakiplerine 7 puan fark atarken Galatasaray’ın 9, 
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ise 10 puan önünde lider ko-

numda bulunuyor. Bordo mavililerin bu başarısının ardında 
yattığı söylenen Avrupa kupaları fikstürü rakipleri ise etki-
lememiş gibi gözüküyor. Zira üç temsilcimizin rakibi olan 9 

takımın birçoğu kendi liginde de zirveye oynuyor

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

PEREİRA İÇİN
ÇANLAR ÇALIYOR

BEŞİKTAŞ DEĞİŞECEK

SÜPER 
Lig ‘de 
Kayse-

rispor ile 2-2 
berabere kalan ve 

lider Trabzonspor 
ile arasındaki puan 

farkı 10’a çıkan 
Fenerbahçe ‘de 
teknik direktör 
Vitor Perei-
ra’nın geleceği 
artık iyice 
sorgulanmaya 
başladı. Sezon 
başından beri 

3-4-3 sistemin-
den vazgeçmeyen, 

iyi oynayan takımı bir 
sonraki karşılaşmada 
bozarak ilk 11’le ve 
oyuncuların yerle-
riyle sık sık oynayan 
Pereira, dün akşam 

da bu geleneğini 
sürdürdü. Antwerp 
maçının en iyilerinden 
Jose Sosa yedek kaldı 
ve beklentilere rağmen 
oyuna giremeden 90 
dakikayı tamamladı. 
Kayseri’nin golü ge-
lince Portekizli hoca, 
ikinci yarı öncesi 3 
değişiklik birden yaptı 
ve 18. resmi maçın-
da 4-4-2’ye döndü! 
Pereira, Konya dep-
lasmanında da 2 gol 
yedikten sonra 41’de 
iki değişiklik yapmıştı. 
Bir türlü iyi bir kimya 
yakalayamadığı Mesut 
Özil’i 69’da oyuna 
alan deneyimli teknik 
adamın geleceği büyük 
bir soru işareti olarak 
gözüküyor.

Antwerp maçının yıldızlarından Sosa’yı oyuna bile sokma-
yan Vitor Pereira, 2. yarıda 3 değişiklik birden yaptı, ilk 

kez 4-4-2’ye döndü ve beraberliği zor kurtardı. Portekizli 
hocanın geleceği ise iyice tartışılmaya başlandı

SÜPER Lig’de 12 hafta 
geride kalırken Beşik-
taş’ın performansı taraf-

tarları hayal kırıklığına uğrattı. 
Geçen sezonun çifte kupalı 
ekibi, bu yıl hem Şampiyonlar 
Ligi’nde hem de Süper Lig’de 
beklentilerin çok altında kaldı. 
Yaz transfer döneminde birçok 
yıldızla kadrosunu güçlendirme-
sine rağmen yaşanan başarısız-
lık tartışmaları da beraberinde 
getirdi. Kartal’ın kötü perfor-
mansının yanı sıra sezon ba-
şında takıma kazandırılan bazı 
yıldızlar da istenilen seviyeye 
ulaşamadı. Büyük umutlarla alı-
nan Alex Teixeira da bu isimle-
rin başına geliyor. Takıma lider-
lik yapması beklenen Brezilyalı, 
gösterdiği performansla herkesi 
şaşırttı. Kadrosuna kattığı Alex 
Teixeira, ligin kalan bölümün-
de performansıyla büyük hayal 
kırıklığına neden oldu. Yıllık 
2.3 milyon euro’dan 3 yıllık 
sözleşme imzalanan Brezilyalı 
10 numara, 10 maçta sadece 2 
gol atarken takıma asist katkısı 
sağlayamadı. Çin’de futbola 
verilen arada 8 ay sahalardan 
uzak kalan Alex, fiziksel olarak 
da kötü bir görüntü sergiledi.

TEİXEİRA
İSTENENİ 
VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçını 
kaybeden siyah-beyazlılarda 
ligdeki kötü gidiş de camiada 
tartışmaları başlattı. Sezon 

başı alınan yıldız isimlerden 
biri olan Alex Teixeira hayal 
kırıklığı yaratan ve tartışılan 
oyuncuların başında geliyor

TRABZONSPOR maçında 
yediği son dakika golüyle sadece 
üç puan kaybetmeyen, liderle 

arasında 10 puan farkı da kayıplar 
hanesine yazan Beşiktaş ’ta, Teknik 
Direktör Sergen Yalçın milli arada de-
ğişimin düğmesini basacak. İlk olarak 
kurmaylarıyla konuşacak olan tecrü-
beli çalıştırıcı, tüm teknik detayları 
masaya yatırarak kadro tercihinden, 
sistem tıkanıklıklarına kadar birçok 
konuda radikal değişime gitmeyi plan-

lıyor. Trabzonspor ile oynanan maçın 
ardından düzenlediği basın toplantısın-
da da bu durumun sinyallerini gönde-
ren ve ekibiyle birlikte geniş kapsamlı 
bir analiz yapacak olan Sergen Yalçın 
daha sonra Başkan Ahmet Nur Çebi 
ile de bu durumu paylaşacak. Beşiktaş 
ile kısa değil aksine uzun vadeli planla-
malar yapan deneyimli teknik adamın 
havlu atmayı kabul etmediği aksine 
yarışta eskisinden daha güçlü olmak 
için çaba harcayacağı vurgulandı. Milli 

ara sonrası oyuncu tercihlerinde de 
değişiklikler yapması beklenen Sergen 
Yalçın’ın, kimseyi küstürmeden ve 
herkesin elini bu yükün altına sokarak 
bu geçiş dönemini atlatmayı planlı-
yor. Yalçın’ın planları arasında geçen 
seneki gibi Atiba ve Souza’nın birlikte 
oynatılmasının da olduğu öğrenildi.

Yönetimden teknik heyete destek
Bu sezon istenilen performansı bir 
türlü gösteremeyen son şampiyon Be-

şiktaş’ta Teknik 
Direktör Sergen Yalçın son dönemde 
eleştirilse de yönetimin herhangi bir 
ayrılık kararının olmadığı bildirildi. 
Her fırsatta tecrübeli çalıştırıcının 
arkasında olduklarını tekrarlayan Baş-
kan Ahmet Nur Çebi’nin, Yalçın ile 
planlarının uzun vadeli olduğu öğrenil-
di. Siyah-beyazlı idarecilerin, Sergen 
Yalçın’ın devam etmek istediği sürece 
takımın başında olacağını savunduğu 
ifade edildi. (Skorer)

Trabzonspor mağlubiyeti Beşiktaş’ta taşları yerinden oynatacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, hem sistemi hem 
de kadroyu değiştirecek. Tecrübeli çalıştırıcının ilk hamlesi Atiba ile Souza’nın birlikte forma giymesi olacak
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Vehbi Orakçı'nın kurduğu ve yönettiği AREV Vakfı tarafından Beylikdüzü'nde bir okulun daha açılışı
gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Orakçı, “25 yıl önce ideallerimiz uğruna ve maaş almaksızın öğret-
menlik yaparak başlayan eğitime adanma yolculuğumuza yeni bir adım atarak devam ediyoruz” dedi

"10 Kasım 1938'den bugüne
seni her zamankinden 

daha çok özlüyor 
ve daha iyi anlıyoruz. 

Ruhun şad olsun."

"10 Kasım
1938'den
bugüne seni her
zamankinden
daha çok
özlüyor ve daha
iyi anlıyoruz.
Ruhun şad
olsun."

"10 Kasım
1938'den 

bugüne seni her 
zamankinden

daha çok özlüyor
ve daha iyi

anlıyoruz. Ruhun
şad olsun."

"10 Kasım
1938'den bugüne

seni her 
zamankinden

daha çok özlüyor
ve daha iyi

anlıyoruz. Ruhun
şad olsun."

"10 Kasım
1938'den
bugüne seni her
zamankinden
daha çok
özlüyor ve daha
iyi anlıyoruz.
Ruhun şad
olsun."

CHP BEYLİKDÜzÜ
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

İlyas yILMAZ

GENç PARTİ
BEYLİKDÜzÜ
İLçE BAŞKANI

GELECEK PARTİSİ
ESENYURT İLçE

BAŞKANI

Adnan
tUNcER 

Veysel
KARAtAy 

İYİ PARTİ BEYLİKDÜzÜ
İLçE BAŞKANI

Erol
KARAPINAR

İYİ PARTİ
GENEL İDARE
KURULU ÜYESİ

Özdemir
PoLAt

"10 Kasım
1938'den

bugüne seni her 
zamankinden

daha çok özlüyor
ve daha iyi

anlıyoruz. Ruhun
şad olsun."

AREV KENDINI
EGITIME ADADI

A REV Vakfı tarafından Beylikdüzü’nde
bir okulun daha açılışı yapıldı. Açılı-
şın ev sahipliğini AREV Vakfı Başkanı

Vehbi Orakçı katılırken açılışa; AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, siyasi
parti ilçe başkanları ve birçok eğitim kurumu-
nun başkanı katıldı. Açılışta bir konuşma
yapan Vehbi Orakçı, “25 yıl önce ideallerimiz
uğruna ve maaş almaksızın öğretmenlik ya-
parak başlayan eğitime adanma yolculuğu-
muza yeni bir adım atarak devam ediyoruz.
Arev Eğitim Vakfımız himayesinde, Fen Li-
sesi, Anadolu Lisesi, Ortaokul, İlkokul ve

Anaokulu kategorilerinde eğitim veren Arev
Kolejlerinin yüzde 100’varan oranlarda dolu-
luğa ulaşması bizi yeni bir şube açmaya teş-
vik etti. Açılışımıza, Milletvekilimiz Tülay
Kaynarca, İlçe Başkanlarımız, STK Başkan-
larımız ve eğitim gönüllüsü dostlarımızın
yoğun katılımı bizi ve çalışma arkadaşlarımızı
mutlu kıldı. Teşekkürler Beylikdüzü. Teşek-
kürler eğitim gönüllüleri. Teşekkürler vefalı
dostlar” dedi.

Yarınlara değer katacağız

AREV Vakfı olarak eğitime yaptıkları yatırım-
larla yarınlara değer katacaklarını kaydeden
Orakçı, “Vakfımızın ilerde üniversite açma

vizyonu olduğundan dolayı eğitim kurumları
açma kararı verdik. Üç sene önce birinci kam-
püsümüzü açtık. İlkokul ortaokul ve lise eği-
timi veren kampüsümüz Türkiye ölçeğinde
dereceler aldı. Bu sene pandemiye rağmen
ana kampüsümüzün kontenjanı dolduğun-
dan dolayı ikinci kampüsümüzü açma kararı
aldık. Hedefimiz, bilimde, sanatta ve sporda
iz bırakan nesiller yetiştirmek ve ülkemizin ya-
rınları için kültürle, adaple donanmış ve dün-
yayla rekabet edebilecek nesillerin yetişmesi
için bir ortam hazırlamak. Biz okullarımızda,
şehit ve gazi çocuklarımızı, sporda, sanatta ve
farklı branşlarda Türkiye çapında derece 
yapanları burslu okutuyoruz” dedi.

BARIŞ KIŞ

ZARA KULAKLARIN
PASINI SİLDİ

Orta Asya GOP’a taşındı

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat se-
zonu etkinlikleri kapsamında Türk
halk müziğinin sevilen isimlerin-
den Zara’yı ilçe sakinleriyle
buluşturdu. Yoğun katılı-
mın olduğu konserde
Başakşehirliler, Za-
ra’nın seslendirdiği
türküleri hep bir ağız-
dan söyledi. Katılımın
yoğun olduğu konserde
Zara, “Sevemedim Kara-
gözlüm”, “Gönül Dağı”
gibi dillerden düşmeyen
türküleri yorumladı. Başah-
şehirliler, sanatçıya zaman
zaman eşlik ederek, türküleri
hep birlikte söyledi. Kovid-19
tedbirleri kapsamında sanatse-
verler salona maske, mesafe ve
temizlik kurallarına dikkat edile-
rek alındı. Salon içerisinde oturma dü-
zeni de Kovid-19 tedbirlerine karşı
alınan önlemler kapsamında yapıldı.

ULUSLARARASI Sanat Festivali kapsa-
mında Kazakistan, Kırgızistan, Bulga-
ristan ve Gürcistan’dan gelen 150
öğrenci, hem yöresel gösterilerle kültür-
lerini tanıttı hem de Gaziosmanpaşalı-
lara müzik ziyafeti sundu.
Gaziosmanpaşa’da Kazakistan, Kırgı-
zistan, Bulgaristan ve Gürcistan’dan
gelen 18 grup toplam 150 öğrenci,
Uluslararası Sanat Festivali’nde bu-
luştu. 150 öğrenci yöresel kıyafetleri ve
gösterileriyle Gaziosmanpaşalılara eğ-
lenceli dakikalar yaşattı. Festivale, Ga-
ziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta da katıldı. Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
festival kapsamında öğrenciler ve öğ-
retmenler olmak üzere emeği geçenlere

teşekkür etti. Başkan Usta, "Burada
dünyanın dört bir tarafından gelen ve
aynı ortak paydada buluşan çocukları-
mızın gösterilerini izliyorsunuz. Bugün
Kazakistan’dan, Bulgaristan, Gürcistan
ve Kırgızistan’dan misafirlerimiz bura-
dalar. Biz de bu mutluluğu yaşamak
adına buradayız. Her birimizin hayali,
gayreti, çabası gençlerimiz. Çünkü ge-
leceğimiz onlarda saklı. Onlar elbette
bugünün fırsatlarını, imkanlarını, kaza-
nımlarını yarınlara taşıyacak olan en
büyük mihenk taşlarımız. Dünyanın
neresinde olursa olsun eğer gerçek
derdi gelişmek, kalkınmak hem milleti
hem dünya insanlığı adına bir şeyler
yapmaksa, yer, zaman ve mekan
önemli değil" diye konuştu.


