
Adıyaman kırsalında 2017 
yılında etkisiz hale getirilen

terörist Volkan Bora'nın cep telefonu
incelemesinde HDP Diyarbakır Mil-
letvekili Semra Güzel ile terör kam-
pında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
“Dokunulmazlığının kaldırılması 
gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Bu
arada Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, HDP’li Semra Güzel hakkında
hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlı-
ğı'na gönderdi. I SAYFA 7
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Dokunulmazlığı
kaldırılmalı!

Muhalefet kinle
siyaset yapıyor!

AK Parti Sözcüsü 
Ömer Çelik, CHP Lideri

Kılıçdaroğlu'na kutuplaştırma
eleştirisi getirdi. Muhalefetin
sürekli olarak siyasette kutup-
laşmadan, gerginliğin ve 
tansiyonun yükselmesinden
bahsettiğini belirten Çelik, “Ai-
lemi dinliyorlar dedi. Herhangi
bir belge tutum ortaya konul-
madı. Arkasından 'Partimizi,
belediye başkanlarımızı dinli-
yor' dediler. Siyasi yıkım budur.
Hâlâ kinle siyaset yaptıklarını
görüyoruz” diye konuştu. 

ç
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi yıllık raporunu ya-

yınladı. Sağlıklı ve güvenli bir
yaşam, çalışma koşulları için 
mücadele eden İSİG Meclisi’nin
tespitlerine göre geçtiğimiz yıl 
ortalama günde en az 6 işçi haya-
tını kaybetti. Raporda, “Yüzde
65'ini ulusal basından; yüzde
35'ini ise işçilerin mesai arkadaş-

ları, aileleri, iş güvenliği uzman-
ları, işyeri hekimleri, sendikalar ve
yerel basından öğrendiğimiz 
bilgilere dayanarak tespit ettiği-
miz kadarıyla 2021 yılında en az
2170 işçi hayatını kaybetti” bilgi-
leri paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin
427 işçi hayatını kaybetmişti. 260
işçi ölümüyle İstanbul yine birinci
sırada yer aldı. I SAYFA 9
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TERÖRİSTLE SARMAŞ DOLAŞ 

İSTANBUL YİNE BİRİNCİ SIRADA

Esenyurt'un Bağlar-
çeşme Caddesi'nde ma-

halleli ile Suriyeli grup arasında
kavga çıktı. İddiaya göre bir
grup Suriyeli, mahalleden bazı
çocukları darp etti. Çocukların
yakınlarının duyması üzerine
taşkınlık çıktı. Bir grup mahalle
sakini yabancı uyruklu kişilerin
dükkanlarının bulunduğu alış-
veriş merkezinin cam ve vitrin-

lerine zarar verdi. Kalabalık
“Burası Türkiye, Suriye değil”
şeklinde slogan attı. Ayrıca Su-
riyeli birine ait olduğu iddia
edilen bir dükkanın taşlandığı
da görüldü. Durumun bildiril-
mesi üzerine olay yerine polis
ve özel harekat ekipleri sevk
edildi. Olay yeri inceleme ekip-
leri bölgede çalışma yaparken 
7 kişi gözaltına alındı.

ç

İSİG Meclisi 2021 yılı raporunu
açıkladı. Çarpıcı rakanların yer
aldığı raporda, “2021 yılında en
az 2170 işçi hayatını kaybetti. 
Ortalama günde en az 6 işçi
hayatını kaybetti” denildi

İGD 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü nedeniyle Yeşilköy

Evrensel Hatay Sofrası'nda gazetci-
lere kahvaltı verdi. Çok sayıda gaze-
tecinin katıldığı kahvaltıda, mesleki
sorunlar masaya yatırıldı, çözüm
önerileri konuşuldu. Kahvaltıda
meslektaşlarına hitap eden İGD
Başkanı Mehmet Mert, “Halkın
haber alma hakkı için başta Anaya-

sa’nın 28. maddesinde yer alan
'Basın hürdür, sansür edilemez' 
hükmünden başlamak üzere, gaze-
tecilerin korunması için bütün yasal
dayanaklar bir bir törpülenmiş ve
kâğıt üzerinde bırakılmıştır” dedi.
Mert, “Türkiye’de iktidara gelen her
siyasi güç ne yazık ki; tek sesli, tek
kumandalı, tek manşetli bir medya
istiyor” diye konuştu. I SAYFA 16
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BURASI TÜRKiYE, SURiYE DEĞiL!

Konuyla ilgili İstanbul
Valiliğinden yapılan

açıklamada, olayın meydana
geldiği pasaj içerisinde saat
20.20 sıralarında biri yabancı
uyruklu, iki kişi arasında kavga
çıktığı, sonrasında 30-40 kişilik
grubun pasajın dış kapısına taş
atarak zarar vermeleri üzerine
güvenlik güçlerinin müdahale-
siyle grubun dağıtıldığı belir-

tildi. Açıklamada, “Meydana
gelen 'Genel Güvenliğin Tehli-
keye Sokulması' olayı nedeniyle
İl Emniyet Müdürlüğümüzce
yürütülen çalışmalarda 4'ü
Suça Sürüklenen Çocuk olmak
üzere 7 şüpheli yakalanmış,
diğer şahısların yakalanması
için çalışmalar devam etmekte-
dir. Adli soruşturma başlatıl-
mıştır” denildi.
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi
gözaltına alındı. Tartışmanın mahallelilerle Suriyeli bir
grup arasında yaşandığı belirtildi. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine bir grup mahalle sakini yabancı
uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş
merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi. “Burası
Türkiye, Suriye değil” sloganı atıldığı görüldü

TEHLIKELI 
GERGINLIK!

BÜTÜN YASAL DAYANAKLAR TÖRPÜLENDİ10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle İGD'nin verdiği

kahvaltıda konuşan Başkan
Mehmet Mert, “Türkiye’de

iktidara gelen her siyasi 
güç ne yazık ki; tek sesli, tek
kumandalı, tek manşetli bir

medya istiyor” dedi

TEK SESLİ MEDYA İSTİYORLAR!
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardın-
dan YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla

hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle
dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
celse arasında hakim karşısına çıktı. 
İmamoğlu, “Kullanmış olduğum
kelimenin muhatabı bizzat İçişleri
Bakanı'nın kendisidir. Asla 
YSK üyelerini kast etme-
dim” savunmasını 
yaptı.  I SAYFA 9
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YSK ÜYELERİNİ
KAST ETMEDİM!

Şampiyonluk
yarışından

kopan, Türkiye
Kupası’na veda eden

Galatasaray’da başarı-
sız sonuçların ardından

teknik direktör Fatih Terim
ile yollar ayrıldı. Başkan
Burak Elmas ile Nef Stad-
yumu'nda 15 dakikalık bir
görüşme yapan Terim, 
tesislere  giderek eşyala-
rını topladı. I SAYFA 14
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BiR 
DÖNEM 

SONA ERDi!
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DÖNEM 

SONA ERDi!

CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay, HDP Diyarbakır

Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de
operasyonda öldürülen PKK'lı 
terörist Volkan Bora ile çekilen
fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla
ilgili, “Hiçbir siyasi partinin bir terör

örgütü ile bağını
asla ve asla
doğru bulmayız”
dedi. Altay, 
“Siyasi partilerle
terör örgütlerinin
bağını hiçbir şe-
kilde masum,
meşru görmeyiz”
tepkisini gös-
terdi.  I SAYFA 7
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Asla ve asla 
doğru bulmayız

CHP DE TEPKİ GÖSTERDİ

Engin Altay

CHP Parti Sözcüsü Faik Özt-
rak da teröristle sarmaş dolaş

fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li
Semra Güzel'e tepki gösterdi. “Bir 
teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir
zaman uygun bulmayız” diyen Özt-
rak, “Terör, terörist bizim kırmızı 
çizgimizdir. Ancak burada sorulması
gereken bir soru daha var. Bu fotoğ-

raf ne zaman 
çekilmiş? 2014
yılında. Yani Er-
doğan'ın valilere
talimat verip, şe-
hirlerimize bom-
balar yığılırken
‘Teröristlere do-
kunmayın' dediği
zaman” ifadele-
rini kullandı. 

ç

Terör bizim için
kırmızı çizgidir!

FOTOĞRAF NE ZAMAN ÇEKİLMİŞ?

Faik Öztrak

HEMEN KEPENKLERi KAPATTILAR!
Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup,
kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırmaya devam ediyor. 

Sokak arasında 
425 pazar var!

Gaziosmanpaşa'da pa-
zarcıların yeni yapılan

kapalı pazar alanına geçmek
istememesi, semt pazarları 
tartışması başlattı. İstanbul'da
sokak aralarına kurulan 425
pazar bulunuyor. Pazarcılar ve
müşterileri, ulaşımı daha kolay
olduğu için semt pazarlarının
sokak aralarında kurulmasını
istiyor. Pazarcılar, kapalı pa-
zara gelen müşterinin yarı ya-
rıya düştüğünü belirtti. I SAYFA 5
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HER GUN 
6 iSCi ÖLDÜ!

Erkekler alsın
diye ekiyoruz!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca
Orköy'ü ziyaret etti. Pakdemirli seraları gezdi, kıvır-

cık topladı, köylülerle sohbet etti. Gül üretimi yapılan
serada çalışan bir kadın, “Beyler hanımla-
rına evlilik yıldönümünde gül alsın
diye gül ekiyoruz” dedi. Pakde-
mirli eşine çiçek alıp alma-
dığı sorusu üzerine,
“Seyahatlerde bana
sürekli çiçek veri-
yorlar, ben de o
çiçekleri hanıma
teslim ediyo-
rum” ceva-
bını verdi. 
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İBB binasının karşı-
sında bulunan Sa-

raçhane Parkı'nda toplanan
Öz Orman-İş Sendikası
üyeleri eylem yaptı. Sen-
dika sekreteri Zeki Sungur
Kızılkaya, “Sendikamıza

üye işçiler baskı ve dayat-
malarla, tehdit ve şantaj-
larla sendikalarından istifa
ettirilerek, Türkiye gene-
linde 19 üyesi bulunan bir
sendikaya üye yapılmakta-
dır” dedi. I SAYFA 5

ç
Şantaj yaparak istifa ettiriyorlar MORALİNİZİ
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HABERİN

DEVAMI 
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İGD Başkanı 
Mehmet Mert

Ekrem 
İmamoğlu BiR 

DÖNEM 
SONA ERDi!

Fatih
Terim

Ömer
Çelik

MORALİNİZİ
BOZMAYIN!



GAZI Üniver-
sitesi Tıp Fa-
kültesi Dekanı, 

Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Başkanı ve Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Necmi 
İlhan, koronavirüs 
vakalarındaki artışa 
ilişkin DHA’ya değer-
lendirmede bulundu. 
İlhan, vakalar arttığını, 
hayatını kaybeden kişi 
sayısının ise düştüğünü 
belirterek, “Vefat eden 
kişilerin çok büyük 
çoğunluğu Omicron 
varyantı ile enfekte 
olan kişiler değil, muh-
temelen daha önceki 
varyantlar ile enfekte 
olan kişiler. İnşallah 
rakam daha aşağı gider, 
kimse koronavirüsten 
vefat etmez ama geldi-
ğimiz aşamada sayının 
bu kadar çok olması 
halen risk olduğunu 
söylüyor. Düşünün; 18 
bin kişi enfekteyken ve-
fat eden kişi sayısı daha 
az olabilir, aşağıya doğ-
ru gidebilir; ama sayı 
2-3 katına çıktığında 
sayı daha aşağıya doğru 
gitse de enfekte olup, 
etkilenen kişi sayısı 
çok olabileceği için risk 
yine yüksek olabilir. Bu 

nedenle başta kronik 
hastalığı olan vatan-
daşlarımızın ve 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın 
dikkatli olması gereki-
yor” dedi.

Eskisinden daha 
çok görülüyor
Prof. Dr. İlhan, domuz 
gribi vakalarındaki ar-
tışa da dikkat çekerek, 
“Geçen yıl bu zaman 
neredeyse hiç influenza 
görülmemişti. Ama 
şu anda gribin de çok 
fazla olduğunu görü-
yoruz. Hatta pandemi 
öncesindeki gripten 
daha çok domuz 
gribi görür haldeyiz. 
Çünkü insanlarımız 
geçen yıl çok özen-
diler, maske taktılar, 
kapalı ortamlarda bir 
araya gelmediler; ama 
maalesef bu yıl aynı 
özeni göstermediklerini 
görüyoruz, bu nedenle 
domuz gribi daha fazla 
görülüyor. Şu soru ile 
de çok karşılaşıyoruz; 
‘hocam ben grip miyim, 
koronavirüs müyüm?’ 
Bunun ayırdına varma-
mız çok zor. Bu şekilde 
olan vatandaşlarımızın 
ancak PCR testi verme-
si gerekiyor” dedi.

DOMUZ GRIBI 
VAKALARI ARTTI

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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Hattat Klinik’ten Üro- And-
roloji Uzmanı Prof. Dr, 
Halim Hattat, sertleşme 

sorununa ilişkin bilgi vererek, 
tetikleyen faktörleri sıraladı. 
Sorunların yüzde 75’inin organik 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Hattat, tedavi için yol haritası ha-
zırlamak gerektiğini söyledi.  Yaş, 
fiziksel ve duygusal durumlarının 
etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. 
Hattat, “Sertleşme sorunu basit 
olarak doktorların cinsel perfor-
mans için yeterli olan sertleşme 
seviyesini sağlayamama veya bu 
sertliği koruyamama durumu 
için kullandıkları klinik bir terim. 
Yaklaşık iki- üç ayı aşkın bir süre 
cinsellikle ilgili arzu duyulmasına 
rağmen yeterince sertleşme elde 
edilemiyorsa bu duruma sert-
leşme sorunu adı veriliyor. Yani 
bir erkeğin hayatının belirli bir 
döneminde tek bir kez başarısız 
olması, sertleşme sorunu demek 
değil. Uyarılara karşı verilen 
cinsel cevap kişiye özgü fizyolojik 
bir mekanizma. Yaş, fiziksel ve 
duygusal durum, uyarılma şekli, 

partnerin hareketleri gibi faktör-
lerin hemen hepsi cinsel cevabı 
etkiliyor. Bu nedenle aynı uyarıya 
farklı zamanlarda değişik cevaplar 
olabiliyor ve bu doğal. Çok stresli 
bir günün ardından her zamanki 
performans yakalanamayabiliyor. 
Ancak bu durum ısrarcı ve düzel-
meyen bir şekilde devam ederse o 
zaman gerçek bir sertleşme prob-
leminden bahsediliyor.   Türki-
ye’de 10 erkekten 7’si bu şekilde, 
gerçek anlamda, sertleşme sorunu 
yaşıyor” dedi.  

Sağlıksız beslenme 
risk faktörü

Yaşın tek başına sertleşme so-
rununa yol açmayacağını belirten 
Prof. Dr. Hattat, “Yaşın yanı sıra 
diğer sağlık koşulları, ilaçlar ve ya-
şam biçimi gibi normal kan akışını 
değiştiren ve hormonları etkileyen 
her faktör sertleşmeyi etkiliyor. 
Şeker hastalığı, kalp-damar prob-
lemleri, yüksek tansiyon, yüksek 
kolesterol gibi sağlık durumları 
yaşlanma sürecinde sıklaştığından 
sertleşme problemi de yaşla bir-
likte daha fazla görülüyor. Ancak 
son yıllarda özellikle genç erkek-

lerde hem hormonsal eksiklikleri 
hem de sertleşme sorununu daha 
sık görmeye başladık. Hatta, 25-35 
yaş arası sertleşme sorunu yaşayan 
ciddi bir hasta grubu var. Hare-
ketsiz bir yaşam süren, sağlıksız 
beslenen, sigara içen ve aşırı alkol 
tüketen, yoğun stres altındaki 
genç erkeklerde sertleşme sorunu 
sık görülüyor. Mesela 1 paket ve 
daha fazla sigara içen erkeklerde 
sertleşme sorunu riski yüzde 40 
artıyor. Testosteron hormonun 
azalması sertleşme sorunu riskini 
arttırıyor. Yüksek kolesterol-tan-
siyon gibi damarsal problemler de 
sertleşmeyi olumsuz etkiliyor. Şe-
ker hastalarının yaklaşık yarısında 
10 yıl içinde sertleşme sorunu  
görülüyor” diye konuştu.  

Erkekler cinsel sorunlarını 
paylaşmıyor

Sorunların yüzde 75’inin 
organik olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Hattat, “Total koles-
terol seviyesi 240 civarında olan 
erkekler 150 civarında olanlara 
göre 2 kat sertleşme sorunu 
riski altında. Cinsel problem-
lerde çoğu zaman organik ve 

psikolojik faktörleri bir arada 
görüyoruz. Çoğu genç erkek, 
sorununun psikolojik olduğu-
nu düşünüp, çözüm aramıyor. 
Hatta, Aile Sağlığı Araştırma 
Derneği olarak yaptığımız 
çalışmalarda erkeklerin yüzde 
35’inin cinsel sorunlarını hiç 
kimseyle konuşmadığını bulduk. 
Erkeklerin yüzde 83’ü tedavi 
görmüyor. Bunların yüzde 74’ü 
utanma sebebiyle bir merkeze 
başvurmuyor. Bazen eşlerinin 
zoruyla bir kliniğe başvuru-
yorlar. Orada hormonsal veya 
damarsal bir problem olduğunu 
görüp şaşırıyorlar. Oysa yıllar-
ca, sorunun psikolojik olduğunu 
düşünüp, kendilerini veya eşlerini 
suçlamışlar. Aslında sertleşme so-
rununun sebeplerine bakıldığın-
da, yüzde 75’ten fazlasının orga-
nik olduğunu görüyoruz. Yalnız, 
sorun organik bile olsa, bu durum 
performans endişesine yol açıyor. 
Bir kere sertleşme sorunu yaşa-
yan bir erkek, bu durumu, her 
ilişkide yaşayacağını düşündüğün-
de performansı daha da düşüyor. 
Bir kısırdöngü meydana geliyor” 
ifadelerini kullandı.  

BURAK ZİHNİ

SANATÇI Demet Akalın 
geçtiğimiz gün Etiler’de 
bir mekanda sahne 
aldı. Pınar Kerimoğlu 
imzalı 20 kilo ağırlığında 
değerli taş ve zincir-
lerle hazırlanan özel 
ceket ile sahne alan 

Demet Akalın sahnede 
göz kamaştırdı. Sahne 
öncesi fotoğraf çeken 
ve “sezonun ilk sahnesi” 
notuyla sosyal medyada 
paylaşan ünlü sanatçı, 
takipçileri tarafından 
büyük beğeni topladı. 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Necmi İlhan, domuz gribi vakalarının arttığını söyledi

SÖZ ve müziği 
Sezen Aksu’ya ait 
olan “Hadi Git” 

isimli single’ı ile müzik-
severlerle buluşan genç 
şarkıcı Emrah Özdo-

ğan’a, pop müziğin eşsiz 
yorumcularından Demet 
Sağıroğlu vokal yapa-
rak destek oldu. Emrah 
Özdoğan, Ossi Müzik 
etiketiyle yayınlanan ilk 
single’ında yanında olup, 
vokal yaparak destek 
olan Demet Sağıroğlu’na; 
“Kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bana ömür 
boyu unutamayacağım bir 
armağan verdi” sözleriyle 
teşekkür etti.

DERT ETMEYIN!
1 KERE SERTLEŞEMEDIM DIYE

Üro- Androloji Uzmanı Prof. Dr, Halim Hattat, “Yaklaşık iki- üç ayı aşkın bir süre cinsellikle ilgili arzu duyul-
masına rağmen yeterince sertleşme elde edilemiyorsa bu duruma ‘sertleşme sorunu’ adı veriliyor. Yani bir 
erkeğin hayatının belirli bir döneminde tek bir kez başarısız olması, sertleşme sorunu demek değil” dedi

CINSEL bölge damar yapısının sağlıklı 
olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. 
Hattat, “Sertleşme sorununda hasta ve 
mümkünse eşiyle detaylı bir anamnezden 
sonra, fizik muayeneyle olası bozukluklar 
araştırılıyor. Cinsel bölgede bir eğrilik 
olup olmadığı, testislerin durumu ince-
leniyor. Hormonsal bir eksiklikten veya 
şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği bir 

metabolik riskten şüpheleniliyorsa, kan 
tetkikleri gerekebiliyor. Performans 

endişesi açısından psikogram 
yapılabiliyor. Ardından cinsel 
bölgeye giden kan akımını 
gösteren daha spesifik tanı 
yöntemlerinden yararla-
nılabiliyor. Çünkü cinsel 
bölgeye giden kan da-
marları kalpteki koroner 
damarlardan bile daha 

küçük çaplıdır. Bu nedenle yüksek kan 
şekeri, yüksek kolesterol, yüksek tansi-
yon, sigara-alkol kullanımı veya sağlıksız 
beslenme gibi risk faktörlerinin olumsuz 
etkileri kalpten önce cinsel bölgede çıkabi-
liyor. Bu tetkiklerden hangisinin gerekece-
ği, hastanın şikayetine ve hikayesine bağlı. 
Önemli olan sorunu tüm organik, psiko-
lojik ve sosyal nedenleriyle araştırmak ve 
doğru bir tedavi uygulamak. Metabolik, 
hormonal, damarsal ve nörojenik araştır-
malar mutlaka yapılmalı. Bir anlamda o 
erkeğin cinsel sağlığı için bir yol haritası 
hazırlamak gerekiyor. Hatta artık me-

tabolik dedektiflerle, 
performans için risk 

teşkil eden yaşam 
tarzı faktörlerini 

incelemek de 
mümkün” dedi. 

Yol haritası hazırlamak gerekiyor

UZUN SÜREDE
UZUN SÜREDE

SORUN SORUN 

OLUYOROLUYOR

PANDEMIYLE yaşam-
daki önceliğini arttıran 
sağlık, uluslararası 

ticaretin başrol oyuncusu haline 
dönüştü. Sağlık turizmi de 
uluslararası ticaretten aldığı payı 
artırdı. Uzman hekimleri, en 
yeni teknolojilere sahip tedavi 
yöntemleri ve fiyat avantajıyla 
Türkiye’nin sağlık turizminde 
bir cazibe merkezine dönüştüğü-
nü belirten Uluslararası Sağlık 
Turizmcileri İşverenler Sendikası 
(USTİS) Başkan Vekili ve Türki-
ye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu 
Üyesi Berkay Tulpar, “Pandemi-
nin en çetin döneminin yaşandığı 
2020’nin ardından hareketlenen 
sağlık turizmi, 2021’de yüzde 50 
büyüme kat ederek 2,5 milyar 

dolar sınırına dayandı. Bu rakamı 
2025’te 25 milyar dolara, 2030’da 
ise 100 milyar dolara ulaştırmayı 
hedefliyoruz. Bu rakamlar çok 
yüksek gibi görünse de ulaşılması 
imkânsız hedefler değil” dedi.

Önemli bir gelişme
Türkiye’nin sağlık turizminde 
büyük bir potansiyel barındırdı-
ğını vurgulayan Berkay Tulpar, 
“USTİS olarak Sağlık Bakan-
lığı’nın sunduğu vizyon çerçe-
vesinde bu potansiyeli ortaya 
çıkarmak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Sağlıktaki derin 
tecrübemiz ve bilgi birikiminin 
yanı sıra, dinamik yapımızla 
pandemiyi fırsata çevirerek çok 
önemli yeniliklere imza atmayı 
başardık. 2022 yılı, 2025 ve 2030 

hedeflerine giden yolun altyapı-
sını oluşturacak” diye konuştu.

En büyük pay saç ekiminin
Saç ekimi tedavilerinin sağlık 
turizminden en büyük payı al-
dığını söyleyen TİSK Yönetim 
Kurulu Üyesi Berkay Tulpar, 
“Özellikle ileri teknolojilerden 
faydalanarak geliştirdiğimiz 
saç ekimi tedavileriyle dünyada 
öncü bir konuma yükseldik. 
Bu tür tedavilerin zorlu iyileş-
me sürecini yüzde 70 oranın-
da azaltıp, doğal görünümü 
neredeyse yüzde 100 arttıran 
adımlar attık. Kök hücre 
uygulamasıyla yeni saç hücre-

lerinin oluşmasını desteklerken 
orijinal saçların güçlenmesini 
sağlayan yeni bir tedavi metodu 
geliştirdik. Böylece Türkiye’nin 
dünyadaki vitrinine kalıcı de-
ğerler kazandırdık” dedi.

3 günde iyileşmek mümkün
Saç ekimi tedavilerinde gelişti-
rilen yeni teknolojilerin saçların 
kesilme aşamasını tümüyle orta-
dan kaldırdığına değinen USTİS 
Başkan Vekili Berkay Tulpar, 
“Geliştirdiğimiz uzun saç tekniği 
Long Hair Transplantation ile 
estetik kaygılardan ötürü tedaviye 
sıcak yaklaşmayanlara çözüm sun-
duk” ifadelerini kullandı. DHA

SAÇ EKIMINDE IYILEŞME
SÜRESI ARTIK DAHA KISA
Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası 
(USTİS) Başkan Vekili ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi Berkay 
Tulpar, saç ekimi tedavisinde geliştirdikleri teknikle, 
iyileşme süresini 2-3 güne kadar düşürdüklerini söyledi

Genç şarkıcıya
tam destek geldi

20 kiloluk ceket giydi



İstanbul’da 200 bin lira değerinde musluk çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Son anda ken-
dilerini fark eden iş yeri çalışanlarına rağmen rahat tavırlarını bozmayan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı

SULTANGAZI’DE 
park halindeki 
otomobile ateş eden 

saldırgan güvenlik kame-
rasına yansıdı. İsmetpaşa 
Mahallesi’nde dün akşam 
saat 22.00 sıralarında kim-
liği belirsiz bir kişi, park 
halindeki otomobile silahla 
saldırdı. Otomobile 3 el 

ateş eden saldırgan, olay 
yerinden kaçarak uzaklaştı. 
O anlar güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı. 
Silahla ateş edilen otomo-
bilin sahibi Servet Eşsiz, 
“Biz dükkandaydık. Bir kişi 
gelip, arabaya sıkıp kaçı-
yor. 3 el ateş etti. Kimseyle 
herhangi bir husumetimiz 

yok, saldırganı tanımıyo-
ruz. Biz de niye sıktığını 
merak ediyoruz. Bugün 
mala sıkan yarın canımıza 
da kastedebilir. Onun için 
bu işin soruşturulmasını 
istiyoruz. Basit bir olay 
değil. Arabada gördüğü-
müz kadarıyla hasar var. 
Kurşun içeri girmiş” dedi. 

Otomobili kurşunlayıp kaçtılar

Makas atan taksici yakalandı

İETT bu kez de ağaç devirdi!

200 BiN LiRALIK 
MUSLUK CALDILAR
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

hem de diğer sürücülerin 
hayatını tehlikeye atan taksi-
ci yakalandı. Taksi şoförüne 
toplamda 2 bin 19 lira para 
cezası kesildi. Arnavutköy 
Eski Edirne Asfaltı üzerinde 9 
Ocak öğle saatlerinde makas 
atarak ilerleyen taksici ihbarı 
üzerine üzerine polis ekipleri 
çalışma başlattı. Öte yandan 
makasçı taksici arkasındaki bir 
sürücünün cep telefonu ka-

merası tarafından kaydedildi. 
Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü Sivil Trafik Ekipleri 
Amirliğince taksi şoförünün 
Bilal K. olduğu tespit edildi. 
Polis ekiplerince yakalanan 
şoföre, “Trafiği aksatacak 
veya tehlikeye sokak şekilde 
ardı ardına birden fazla şerit 
değiştirme” suçundan bin 823, 
“Önünde giden araçları yönet-
melikte belirtilen güvenli ve 
yeterli mesafeden izlememek” 
suçundan 196, toplamda 2 bin 
19 lira para cezası kesildi. 

FATIH, Aksaray mahallesin-
de 29 Aralık 2021 tarihinde 
bir işyerinde meydana gelen 

hırsızlık üzerine polis tarafından 
soruşturma açıldı. Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri  yaptıkları ince-
lemede şüphelilerin güvenlik ka-
meralarınca görüntülendiğin tespit 
etti. Görüntülerde şüphelilerin iş 
yerinin önüne minibüsle geldik-
leri büyük bir rahatlık içinde içeri 
girerek çaldıkları eşyaları araçlarına 
taşımaya başladıkları görüldü. Bir 
süre sonra kulübeden çıkan güvenlik 
görevlisine rağmen kutuları taşımaya 
devam eden şüphelilerin daha sonra 
minibüse binerek hızla uzaklaştıkları 
görüldü.

Musluklar ele geçirildi

Polis kısa sürede kimliklerini tespit 
ettiği şüphelileri Nedim B.(55), Yıl-
maz A.(28) ile Çağlar U.(31) gözaltı-
na alındı.  Şüphelilerin saklandıkları 
yerde yapılan aramada Başakşehir ve 
Esenler ilçelerinden çalındığı tespit 
edilen 200 bin lira değerinde mus-
luk ele geçirildi. Şüphelilerin daha 
önceden çeşitli suçlardan defalar-
ca gözaltına alındığı tespit edildi. 
Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri 
tamamlandıktan sonra adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden Nedim B. ile 
Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Yolun ortasında can verdi
GAZIOSMANPAŞA’DA 
gece saatlerinde seyir ha-
lindeki bir otomobil henüz 

bilinmeyen bir nedenle yolun 
karşısına geçmeye çalışan yayaya 
çarptı. Yaya olay yerinde hayatını 
kaybetti. Polis ekipleri kaza son-
rası otomobilin sürücüsünü gözal-
tına aldı. Kaza Gaziosmanpaşa, 
Karayolları Mahallesinde saat 
00.00 sıralarında meydana geldi. 
İddiaya göre Serdar K. kullandığı 
34 DLL 806 plakalı otomobili 
ile Abdi İpekçi Caddesinde seyir 
halindeyken henüz bilinmeyen bir 
nedenle yolun karşısına geçmeye 

çalışan ve ismi öğrenilemeyen 
yayaya çarptı. Çarpma sonrası 
yaya yola savrulurken, otomo-
bil sürücüsü de hemen durarak 
durumu polis ve sağlık ekiplerine 
haber verdi.  Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri otomobilin çarp-
tığı yayanın hayatını kaybettiğini 
belirledi. Polis ekipleri de ikinci 
bir kaza yaşanmaması için yolda 
önlem aldı. Polis ekiplerinin 
olay yeri incelemesinin ardından 
hayatını kaybeden kişinin cansız 
bedeni ambulans ile Gaziosman-
paşa Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinin morguna kaldırıldı. 

Kaza, saat 02:00 sıralarında San-
caktepe Osmangazi Mahallesi 
Genç Osman Caddesinde mey-

dana geldi. İddaya göre 34 TF 0447 
plakalı Elifhan Sarıca kontrolündeki 
aracıyla tehlikeli hareketler yaparak 
cadde üzerinde seyir halindeyken park 
halinde bulunan 34 LEE 275 plakalı 
park halindeki servis aracına çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle park halinde 
bulunan servis aracı 40 metre ileriye 
fırladı. Servis aracı kaldırımda bulu-
nan beton dubalara çarparak durabil-
di. Otomobil sürücü Elifhan Sarıca ve 
yolcu Vedat Karagöz kaza sonrası oto-
mobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların 
olayı 112 acil çağrı merkezine haber 
vermesi üzerine olay yerine sağlık, it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis 
ekipleri cadde üzerinde güvenlik önle-

mi alırken otomobil içerisinde 
sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri 
çıkararak sağlık ekiplerine 
teslim etti. Yaralılar çevredeki 
hastenelere kaldırıldı.

Üstümüze düşeni yaptık

Kaza anını gören Muhar-
rem Yıldız, “ Biz emlakçının 
önünde oturuyorduk.Otomobil 
sağ sol yaparak geldi. Yanında 
bir araç daha vardı onun sağ 
tarafından geçti direksiyon 
hakimiyetini kaybederek bura-
daki servis aracına vurdu. Biz 
de zaten oturduğumuz yerden 
koşarak geldik. ilk müdahale-
mizi, yapmamız gerekenleri yaptık. 
Ambulansı vesaireyi aradık, itfaiye 
geldi alıp götürdüler. Hanımefendinin 

bacağında bir kırık vardı, yanındaki 
beyefendinin alnında bir yırtık vardı. 
Çok çok ağır bir şey yok. Biz üstümü-
ze düşeni yaptık.” dedi. DHA

Sancaktepe’de gece saatlerinde cadde üzerinde tehlikeli hareketler yapan otomobil sürücü park 
halindeki servis aracına vurdu. Vurmanın etkisiyle servis aracı 40 metre ileriye fırladı. Servis aracı 

kaldırımdaki duvarlara çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı

40 METRE FIRLAYIP 
DUVARA CARPTI

BEŞIKTAŞ’TA aracının direksi-
yon hakimiyetini kaybeden İETT 
otobüs şoförü ağaca çarparak 
kaza yaptı. Kaza nedeniyle kal-
dırımdaki ağaç devrilirken şoför 
otobüs içinde sıkıştı. Vatandaşla-
rın yardımıyla otobüsten çıkarılan 
sürücü, ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kaza, Beşiktaş Dolma-
bahçe Caddesi Saltanat Kapısı 
önünde saat 06.00 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, yağışlı hava nedeniyle 
aracının direksiyon hakimiyetini 
kaybeden İETT otobüs şoförü 
kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç 
büyük bir gürültüyle devrilirken, 
otobüs şoförü de araç içerisinde 
sıkıştı. Kazayı görenlerin yardıma 
koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı 

yerden kurtarıldı. Yaralı şoför 
olay yerine gelen ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 

Ağacın üzerinden atladılar

Devrilen ağaç ve kaza yapan oto-
büs nedeniyle Dolmabahçe Cad-
desi üzerinde uzun araç kuyrukları 
oluştu. Kaldırıma ve yola devrilen 
asırlık çınar ağacı nedeniyle va-
tandaşlar yürümekte güçlük çekti. 
Vatandaşlar ağacın üzerinden 
atlayarak geçmek zorunda kaldı. 
Kaza yapan otobüsün durağa 
gittiği ve boş olduğu öğrenildi. 
Yaklaşık iki saat süren çalışmanın 
ardından kaza yapan otobüs çekil-
di. Otobüste büyük hasar oluştu. 
Otobüsün kaldırılmasıyla trafik 
normale döndü. DHA

Bıçak çekip saldırdılar
ARNAVUTKÖY’DE, yolda 
makas atarak ilerleyen ve hem 
kendi hem de diğer sürücülerin 
hayatını tehlikeye atan taksi-
ci yakalandı. Taksi şoförüne 
toplamda 2 bin 19 lira para 
cezası kesildi. Arnavutköy Eski 
Edirne Asfaltı üzerinde 9 Ocak 
öğle saatlerinde makas atarak 
ilerleyen taksici ihbarı üzerine 
üzerine polis ekipleri çalışma 
başlattı. Öte yandan makasçı 
taksici arkasındaki bir sürü-
cünün cep telefonu kamerası 
tarafından kaydedildi. Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü 

Sivil Trafik 
Ekipleri 
Amirliğince 
taksi şofö-
rünün Bilal 
K. olduğu 
tespit edildi. Polis ekiplerince 
yakalanan şoföre, “Trafiği 
aksatacak veya tehlikeye sokak 
şekilde ardı ardına birden fazla 
şerit değiştirme” suçundan bin 
823, “Önünde giden araçları 
yönetmelikte belirtilen güvenli 
ve yeterli mesafeden izleme-
mek” suçundan 196, toplamda 
2 bin 19 lira para cezası kesildi. 
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B üyük bir özveri ve emekle görevlerini
yapan Gazeteciler olarak 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Gününün onu-

runu ve gururunu yaşıyoruz. Hayatın her kö-
şesinden haber çıkabileceğini bilmek, doğru
haber için zamanı beklemek, belgeye ve ger-
çeğe sadakatle bağlı olmak, güçlü olandan
korkmamak ve haklı olduğunuzu bilerek zayıf
olanı korumayı görev bilinci olarak gördük.
Yaptığımız iş, halk adına bilgiyi halkla paylaş-
mak ve yetkililerin hesap vermesini sağla-
maktır. Gazetecilik vatandaşın hakkını ve
kamuoyunun bilme ve doğru karar verme
hakkını savunmaktır. Demokrasiyi, eşitliği ve
adaleti korumaktır.

Gazetecilik; sınırları olmayan uçsuz bucak-
sız bir gökyüzüdür. Yandaşlık yapmadan,

taraf tutmadan, akıldan bilimden sapmadan,
hakikatin peşinde koşmaktan ve her daim
soru sormaktan ibaret bir görevdir. İşten zi-
yade bir görev, bir misyondur. Gazetecinin
görevi çarpıtılmamış gerçek saf bilgiyle hal-
kın arasındaki köprü olmalıdır. Gazeteci ise
bugün çoğunluk medyada gördüğümüzün ak-
sine hiçbir baskı ve korku altında kalmadan
gerçekleri yazan ve topluma ulaştıran kişidir.
Gazetecinin mesleğini yaparken en büyük kı-
lavuzu vicdanıdır.

Türkiye'de, basın emekçilerinin sosyal ve
ekonomik haklarını güvence altına alan 212
Sayılı Basın Yasası'nın 1961'de yürürlüğe gir-
diği gün olan 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler
Günü" olarak kutlanıyor. Ancak o dönemde bu
yasanın geçmesi çok da kolay olmadı. Döne-

min en etkin dokuz gazete sa-
hibi, yasanın, "mesleki sakıncalar" doğuracağı
gerekçesiyle ortak bir bildiri imzalayıp, gaze-
telerini üç gün boyunca kapattılar.

Gazete sahiplerinin bu kararına, o dönem
aktif olarak gazetecilik yapanların yanıtı ise
"Basın" adlı bir gazete çıkarıp, üç gün bo-
yunca yayınlamak oldu. Basın tarihine "9 pat-
ron olayı" olarak geçen gelişme, önce
“bayram” 1971 muhtırasından sonra da
"gün" olarak kutlanan 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü'nün doğuşuna kaynaklık etti.

O günlere baktığımızda gazetecilik mesle-

ğinin ilkelerinin ve etik değerlerinin daha
somut bir şekilde uygulandığını görmekteyiz.
Günümüz gazetecileri, çağımızın dijital çağ
olması sebebiyle çok daha şanslı. Eskiden ya-
pılan gazetecilikle günümüz gazeteciliğinin
kıyaslanması mümkün değildir. Eskilerde
ayaklarınız daha ağır mesai yapar, haberin,
bilginin kaynağına ulaşmak için günlerce bu-
radan oraya koşuşturulurdu. Dijital ortam
yok, internet ortamı yok, sosyal medya yok.
Arkadaşlar ve kurumlar arasında öyle şimdiki
gibi bir bağlantı da yoktu. Günümüzde bir
tuşla istediğimiz bilgiye erişme şansına sahi-
biz.

Herakleitos, “Güneş her gün yenidir” der-
ken, güneşin her gün yeni bir dünyanın üze-
rine doğduğunu vurguluyordu. Yani değişimi.
Gazetecilik de her gün nasıl bir dünyaya ve ül-
keye uyandığımızı görmek, anlamaya çalış-
mak ve gösterme işidir.

Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilk yıllarından
itibaren, basının özgür olması gerektiğini sa-
vunmuş yasalarla, sözlerle, basının ve gazete-
cilerin hür iradesiyle ve vicdanıyla çalışması
gerektiğini vurgulamıştır. “Basın milletin
müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve ir-
şatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı
vermekte hülasa bir milletin hedefi saadet
olan müşterek bir istikamette yürümesini te-
minde basın başlı başına kuvvet bir mektep,
bir rehberdir. Gazeteciler gördüklerini, düşün-
düklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalı-
dır.” Sözlerinden aldığımız güç ve
maneviyatla ülkemizin, doğrunun, haklının ve
halkın vicdanının yanında olacağımızdan kim-
senin şüphesi olmasın. Tüm basın emekçileri-
mizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü
kutluyorum.

Sağlıcakla… 

Gazetecinin kılavuzu vicdanıdır
Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

7 -14 Ocak tarihleri arası anılan
'Beyaz Baston Görme Engelliler
Haftası'nda Bağcılar Belediyesi,

engellilik alanında toplumsal farkındalık
oluşturmak amacıyla ilginç bir etkinliğe
imza attı. Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı’nın yaptırdığı ankette görme
engellilere “Hayaliniz nedir?” diye so-
ruldu. Ankette çıkan “Uçak kullanmak is-
tiyorum” sonucu üzerine Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim alan
ve çalışan görme engelliler, İstanbul İhti-
sas Serbest Bölgesi’ndeki pilot eğitim
merkezine götürüldü.

12 bin fitte uçtular

Görme engelliler, Airbus A320-200 Yolcu
uçağının aynısı olan simülatöre bindiler.
Kokpitte yerlerini alan engelliler, 12 bin fit
yükseklikte, kalkış yapmaktan uçak kont-
rol sistemlerinin kullanımına kadar eğit-
menler eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.
Yarım saat süren uçuş keyfinde katılımcı-
ların kimi zaman heyecanlandığı görüldü.

Değişik bir histi

Bu özel günde güzel bir deneyim yaşadık-
larını kaydeden engelli kursiyerlerden
Mustafa Gürses, “Çok değişik bir histi.
Daha önce rüyalarımda sanal olarak
uçağa binmiştim. Genellikle düşüyordum.
Bu yüzden uçak fobim oluşmuştu. Bu
korkumu burada yendim. Türbülansa gi-
rince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş
gibi hissettim. Çok mutlu oldum. Tekrar
aynı şekilde uçmak isterim” dedi. Engeli-
ler, kendilerine bu imkanı hazırlayan Baş-
kan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde eğitmenlerle birlikte kokpite geçen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler
Sarayı görme engelli kursiyerleri, simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı. Yarım saatlik uçuştan sonra uçak fobisini
yendiğini söyleyen Mustafa Gürses, “Türbülansa girince taşlı bir yolda minibüsle ilerliyormuş gibi hissettim” dedi

GORME ENGELLILER 
UCAK KULLANDI TAŞLI YOLA 
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kartal’da, ilçenin sorunla-
rını ve ihtiyaçlarını dinlemek,
çözüm üretmek ve vatandaş-

lara daha iyi hizmet verebilmek için ger-
çekleştirilen muhtarlar toplantısının
145’incisi yapıldı. 13 yıldır aralıksız ola-
rak her ayın ilk cumartesi günü gerçek-
leştirilen toplantıda ilçenin sorunlarının
çözüme kavuşması için yapılan ve yapı-
lacak olan çalışmalar ele alındı. Kartal
Belediyesi Sosyal Tesisi Gezegen Jüpi-
ter’de gerçekleştirilen toplantıya, Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı
sıra, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları ve ilçenin mahalle muhtarları katıldı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
muhtarlar toplantısının kent yöneti-
minde katılımcı demokrasinin en güzel
örneklerinden biri olduğunu vurgulaya-

rak, Kartal’ın yarım asırlık kronik sorun-
larını çözüme kavuşturmak için çalış-
maya devam ettiklerini söyledi.

Çözüm için mücadele

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
yeni yılın ilk toplantısında yaptığı konuş-
mada muhtarların kent yönetimindeki
rolünün önemine vurgu yaparak; “Katı-
lımcı demokrasinin en güzel örneklerin-
den biri olan muhtarlar toplantılarını
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Muh-
tarlarımızın kent yönetimindeki rolü biz-
ler için çok önemli. Sorunlarını ve
taleplerini dinliyor, en hızlı şekilde
çözüm buluyoruz. Kartal’ın geçmiş
yarım asırda kronikleşen sorunları var.
Bu sorunları halının altına süpürmüyo-
ruz. En önemlisi, çözüm için tüm gayre-

timizle mü-
cadele ediyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda Çavuşoğlu Ma-
hallemizde yıkımı başlayan metruk bina-
ların durumu da bunlardan biriydi.
Kartal’ın 50 yıldır kanayan yarasıydı.
Altyapı sorunumuz yine geçmiş 30 yılın
en büyük sorunlarından biriydi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu ko-
nuda çok büyük ilerlemeler kaydettik.
Hep beraber bu gayretli çalışmaların ne-
ticesini alıyoruz” diye konuştu. Başkan
Gökhan Yüksel’in konuşmasının ardın-
dan, toplantıya katılan muhtarlar söz
alarak, mahalleleri ile ilgili sorun ve is-
teklerini anlattı. Muhtarları dinleyen
Başkan Gökhan Yüksel, sorun ve istekle-
rin çözümü için en kısa zamanda hare-
kete geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, “Muhtarlarımızın 

kent yönetimindeki rolü bizler için çok
önemli. Sorunlarını ve taleplerini 
dinliyor, en hızlı şekilde çözüm 

buluyoruz. Kartal’ın geçmiş yarım
asırda kronikleşen sorunları var. Bu

sorunları halının altına 
süpürmüyoruz” dedi
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Gazeteciler haber alma ve yayma özgürlüğünün
sağlanması, kamuoyunun aydınlatılması ve doğru
bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi ifa etmek-
tedir. Gazeteciler toplumların gözü, kulağı, sesi ve
vicdanıdır. Gazetecilik bir meslek olmakla birlikte
aynı zamanda vasıf ve niteliği itibariyle önemli bir
kamu hizmetidir. Topluma doğru bilginin tarafsız
bir şekilde yansıması da gazetecilerimiz sayesinde
olmaktadır. Zor şartlar altında dahi olsa, ülke-
mizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri bin bir
emek ve hassasiyetle vatandaşlarımıza ulaştıran
kıymetli gazetecilerimizin gayretleri takdire şayan-
dır. Gazeteciler, demokrasimizin gelişmesinde
önemli rol oynamaktadır. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve
iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyetin etra-
fında çelikten bir kale olacaktır.’ sözü, gazeteciliğin
Cumhuriyet ve demokrasi için ne kadar önemli ol-
duğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu duygu-
larla, gecesini gündüzüne katarak yazılı, görsel ve
işitsel medyada mesleğini layığıyla yerine getiren
bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal eden kıy-
metli basın mensuplarımızı da saygı, minnet ve
rahmetle yâd ediyorum.”

Gazeteciler
toplumun 
kulağıdır

Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında özgür basının demokrasiyi besleyen
büyük bir kaynak olduğunu, ilkeli ve bağımsız bir
şekilde çalışan gazetecilerin de toplumlara demok-
rasi özelliği kazandırmak gibi önemli işlevlerinin
olduğunu belirterek tüm basın mensuplarının Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Gökhan Yüksel, “Demokrasiyi besleyen
en büyük kaynaklardan biri özgür basındır.

Aynı zamanda kamuoyunun aydınlatılması
ve bilgilendirilmesi adına gazetecilerin ilkeli

ve tarafsız bir şekilde çalışmaları da top-
lumların demokrasilerinin gelişme-

sinde, güçlü bir toplumun var
olmasında önemli bir kilometre ta-

şını oluşturur. Gazeteciliğin de-
mokratik bir kurum

olabilmesinin temelinde ise
doğruyu söylemek gibi etik ve

sorumluluk duygusunun
mutlak surette bulunması

gerekmektedir. İçinde
yaşadığımız dünyanın

ve insanların karşı
karşıya bulunduğu

temel sorunlarla il-
gili bilgi ve habe-

rin yayılması ve
tartışılması,
demokratik
hassasiyetin
gelişmesi
açısından
da zo-
runlu-
dur”
dedi. 

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

Yüksel'den
özgür basın
vurgusu

ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
ÇOCUK 
dostu sokak!
Şişli Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortak
çalışmasıyla hayata geçirilen ‘Çocuk Dostu Sokak’ etkinliği
gerçekleştirildi. Tüm gün süren etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi

Şişli Belediyesi ve İstanbul Planlama
Ajansı (İPA) çocuklar için ortak bir
çalışmaya imza attılar. “Çocuk Dostu

Sokak” adı altında adı altında hayata geçirilen
proje kapsamında Şişli Feriköy Mahallesi’nde
yer alan Savaş Sokak, 9 Ocak Pazar günü tra-
fiğe kapatıldı ve çocukların doyasıya eğlenebile-
ceği bir alan oluşturuldu. Şişli Belediyesi
tarafından düzenlenen Çiçek Eğitim Atölyesi,
Maske Yapımı Atölyesi, Kukla Atölyesi, Ebru
Atölyesi ve Zumba dansı çocuklardan yoğun ilgi
gördü. Seksekten ip atlamaya, mendil kapma-

cadan, körebeye kadar pek çok
unutulmaya yüz tutan sokak
çocuk oyunu da düzenlenen alan-
larda çocuklar tarafından büyük bir
keyifle oynandı. İkram edilen sıcak çi-
kolatayla da çocukların damakları tat-
landı. Çocuk Dostu Sokak Uygulaması
kalıcı hale getirilmesi planlanan bir proje.
Ön uygulamaları sonrasında kalıcı hale
gelecek olan bu projeyle, çocuklar kendileri
için düzenlenen ve trafiğe kapatılacak olan
sokaklarda rahatça oynayabilecekler.

ÇOCUK 
dostu sokak!



Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com
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H er başarılı erkeğin arkasında bir kadın varsa,
her başarılı kadının arkasında da bir erkek
vardır. İnternette dolaşırken bir yaşam hika-

yesi tesadüf etti. Sonuna kadar ilgi ile izledim. Bitti-
ğinde sanki güzel bir film izlemişim gibi gülümsediğimi
farkettim. Kadınlara fırsat verildiğinde, eğitim ve mes-
leki alanda önlerine engeller konmadığında o ülkede
neler değişmez ki?

***
Cehaletin önüne geçip iyi nesiller yetişmesini

sağlamanın en temel noktalarından biri, kadınların 
eğitilmesidir.

Brigham Young’un “Bir kızı eğitirseniz, bir kuşağı
eğitirsiniz.” sözü bunu ne kadar iyi ifade ediyor.

Bu konuda epey söylenecek şey var ama bunları
başka bir zaman konuşuruz. Şimdi sizi de gülümsetece-
ğinden emin olduğum, her birimiz için ders niteliğinde
olan bu yaşam öyküsüne geçelim.

***
1941 doğumlu olan Meral Hanım “hayatım çalış-

makla geçti” diyor. Türkiye’ye kendi markalarını yara-
tarak katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu
ifade ediyor. 

Kendisi için verdiği mücadelenin yanısıra, başarılı bi-
reyler yetiştirmenin bilinci ile hareket eden Meral Kurt-
san, 1993 yılında kurdukları vakıfta da  durumu
olmayan öğrencilere karşılıksız burs verdiklerini de be-
lirtiyor.

Bu ailenin bir anayasası var. Çok çalışmanın yorgun-
luğunu, başarmanın hazzını, sahip olunan şeylerin kıy-
metinin emek vermekle, sabretmekle olabileceğini
anlatmak üzere ailenin gelecek kuşakları için 
hazırlanmış.

Anayasalarının şöyle olduğunu anlatıyor; “Hangi
torun üniversiteyi bitirirse, bir kurumsal şirkette en az
yedi sene çalışacak. İki defa kıdem alan şirkete girmeye
hak kazanır. Önce birinci basamağı çıkacak, orada 4-5
yıl bekleyecek. Ondan sonra ikinci basamak.
Sırayla...Başarı hemen gelmez.”

***
“Bir gün annemi karşılamak üzere Karşıyaka tren

istasyonuna gitmiştim. Annemle aynı trenden inen Ni-
yazi Bey ile o gün tanıştık. 1957 yılında lise birden
ikinci sınıfa geçtiğim yıl Niyazi Bey dedi ki;”Benimle
beraber yaşamaya, yeni dünyalarda başarılar elde et-
meye var mısın?”

“Evet varım. Ancak bir şartım var” dedim. “Liseyi
bitirene kadar bekleyeceksin, sonrada üniversiteye git-
meme müsaade edeceksin.”

O da “kabul” dedi .
1959 yılında İzmir Kız Lisesinden birincilikle mezun

oldum. Evlendik ve İstanbul’a taşındık.  İki çocuk sa-
hibi olduk. Çocuklarımız 5-7 yaşlarına geldiğinde Ni-
yazi Bey’in karşısına dikildim ve sözünü tutarak beni
üniversiteye yollamasını istedim. “Tamam ama bir şar-
tım var, eczacılık okuyacaksın” dedi. 

Çocukların birini anaokuluna, birini de ilkokula yaz-
dırdık. Okulu bitirdim ve eczacı oldum.

***
Niyazi Bey bir ortağı ile eczaneyi açtı. O zamanlarda

eczaneler ilaç yapımında çok önemliydi. Şimdiki ecza-
neler gibi gidip herşeyi hazır almak yoktu. Merkez ecza
deposu ilaçları getirirdi. Karşılığında biz de dut şurup-
ları, oksijenleri yapararak borcumuzu öderdik.

Öyle ileri görüşlü ve düşünceli bir adamdı ki...
Önce bana, sonra da diğer kadınlara yatırım yaptı.

Fabrikamızda çalışanların yüzde 60-70’i kadın.  
Beni gözlükçülük kursuna da yolladı. O zamanlar

gözlükçü olabilmek için şimdiki gibi üniversite şart de-
ğildi. Ruhsat aldım ve eczanede gözlükte yapmaya baş-
ladık. 1980 yılında içinde bitki özlerinin de olduğu bir
şey üreteyim dedim. Hacı Bekir’den bir usta getirdik.
Bitkisel özlerle, adaçayı ile çeşitli pastiller yapmaya
başladık. Bütün olarak kutuluyorduk. Baktık birbirine
yapışıyorlar. Almanya’da makine üreticisi bir fabrikaya
gittik ve makine aldık. Hammaddelerimizi de oradan
temin ettik. Türkiye’de ilk defa bitkilerden elde edilen
pastilleri bütün ülkeye dağıtmaya başladık.

45 yıl süren çalışmalardan sonra bitkisel ilaçlarla te-
davi eden Viyana patent anlaşmasını Türkiye’de ilk biz
aldık.”

***
Sevgiyle kalın

Bir kızı eğitirseniz
bir kuşağı eğitirsiniz

Gaziosmanpaşa'da pazarcıların yeni yapılan 
kapalı pazar alanına geçmek istememesi, semt
pazarları tartışması başlattı. İstanbul'da sokak
aralarına kurulan 425 pazar bulunuyor. Pazarcılar
ve müşterileri, ulaşımı daha kolay olduğu için semt
pazarlarının sokak aralarında kurulmasını istiyor.
Pazarcılar, yerleşim yerlerine uzak olduğunu 
belirttikleri kapalı pazar alanlarına gelen müşteri
sayısının yarı yarıya düştüğünü belirtti
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İ stanbul Umum Pazarcılar Esnaf
Odası Başkanı Mesut Şengün, İstan-
bul'da 462 tane semt pazarının 425

tanesinin sokak aralarında kurulduğunu
belirterek, "Biz müşteriyi beklediğimizde
müşteri gelmiyor. Müşteri o kadar yükü
uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle

bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde
50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor"
dedi.

Hizmet ayağa gidiyor

Mesut Şengün, "İstanbul'da 462 tane semt
pazarımız bulunuyor, günde yaklaşık 55-
60 tane pazar kuruluyor. Bunların 40-45
tanesi kapalı ve açık alan, geri kalan 425
tane pazarımız sokak aralarında kurulu-
yor, bunlar semt pazarı özelliğinde. Pazar
yerlerinin en büyük özelliği müşterinin
ayağına hizmeti götürmesidir. Kapısının
önüne kadar mallarımızı götürürüz, orada
satarız. Biz müşteriyi beklediğimizde müş-
teri gelmiyor yani müşteri o kadar yükü
uzak bir yerden alıp taşımıyor. O nedenle
bizim pazarcı esnafının bırakın yüzde
50'yi, yüzde 75-80 oranında işi düşüyor.
Biz bu tür kapalı yerlerde manavlaşıyoruz,
manav usulü dönüyor. İstanbul'da yete-
rince manav var, o zaman manav pahalı

satıyor. Bizim özelliğimiz nedir? Biz çok
satacağız. Bir ton domates satacak benim
bir tezgâhım ki, 50 kuruş kar koyabilsin.
Ama günde siz 100 kilo domates satarsa-
nız 2 lira karla satmanız lazım. O da va-
tandaşın bütçesine yansıyor” diye konuştu. 

Pazarın ışığı sönmesin

“Pazarcı da bu tür kapalı yerlere gittiğinde
iş yapamıyor. Yüzde 80 oranında işimiz
düşüyor ve pahalılık geliyor” diyen Şen-
gün, “Kapalı pazarlarda pahalılık geliyor
çünkü ona göre mal getiriyor. Arkadaşları-
mız bir ton getireceğine, 100 kilo getiriyor.
Pazar yerleri dar ve orta gelirli vatandaşla-
rın alışveriş yerleri. Buralara belediyeleri-
mizin, hükümetimizin destek olması
lazım, onları destekleyici tedbirleri alması
lazım. Bizim talebimiz mevcut pazar yerle-
rinin devama etmesi. Mevcut yerlerimizde
biz satışımıza devam edelim, büyük mar-
ketlerle rekabet edelim, halka ucuz ürün

sağlayalım, pazarlarımızın ışığı sönmesin"
ifadelerini kullandı. 

Kapalı pazar daha iyi

Pazarcı Mustafa Baş da "Kapalı pazar
daha iyi. Çadırı yok, yağmuru önemli değil
ama yerine göre yapmaları lazım. Atıp
başka bir yerlere götürürse ne olacak?
Oraya insanlar nasıl gelecek? Yerine göre
yapsalar iyi olur. Eski Bahçeşehir Pazarı
vardı. Eskiden orada 100 kasa domates
satıyordum, şimdiki yerinde 10 kasa sata-
mazsın, kimse gelmiyor boş pazar" şek-
linde konuştu. Pazarcı Mehmet Güçlü ise
"Açık pazar mahalleye yakın olduğu için
herkes gidebiliyor. Kapalı uzak olduğu için
kimse gitmiyor. Araba parkı sorunları var,
kimse gelmiyor pazarlara. Burası mahalle
arasında olsaydı insanların arasından ge-
çemezdin, kalabalık olurdu, şu anda kimse
yok. Yüzde 50 iş düşüyor" ifadelerini 
kullandı. DHA

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, “Kapalı pazarlarda pahalılık 
geliyor çünkü ona göre mal getiriyor. Arkadaşlarımız bir ton getireceğine, 100 kilo getiriyor. 

Pazar yerleri dar ve orta gelirli vatandaşların alışveriş yerleri” dedi. 
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Bizi tehdit ediyorlar!
İBB binasının karşısında bulunan Saraçhane Parkı'nda toplanan Öz Orman-İş Sendikası üyeleri eylem yaptı.
Sendika sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, “Sendikamıza üye işçiler baskı ve dayatmalarla, tehdit ve şantajlarla
sendikalarından istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir sendikaya üye yapılmaktadır” dedi

ÖZ Orman-İş Sendikası'na bağlı İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç ve Peyzaj AŞ ça-
lışanı bir grup, kendilerine sendikal baskı

uygulandığını öne sürdü. Basın açıklaması Öz Orman-İş
Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya,
"İstanbul Ağaç AŞ, uzun zamandır işçilere mobing uygula-
makta, sendikal tercihlerine açıktan müdahale etmekte,
kendi isteğini yerine getirmeyen işçileri sürgün etmekle, üc-
retsiz izne çıkarmakla, işten atmak gibi durumlarla tehdit
etmektedir" dedi.

Göz yumacaklar

Kızılkaya, "Şu anda ise Öz Orman-İş sendikamıza üye işçi-
ler baskı ve dayatmalarla, tehdit ve şantajlarla sendikaların-
dan istifa ettirilerek, Türkiye genelinde 19 üyesi bulunan bir
sendikaya üye yapılmaktadır. Bunun sebebi hukuksuz uy-
gulamalara göz yumacak, teslimiyetçi, işçiden yana olma-
yan tamamen işverenin emrinde işbirlikçi bir sendika
istemeleridir. Söz konusu sendikanın, kısa süre önce işçile-
rin ücretsiz izne gönderilmesine sessiz kalması, gelecekte
nasıl bir sendikacılık yapacaklarının göstergesidir" diye
konuştu.

İkna odaları var

Kızılkaya, "Buradan Meral Akşener'e soruyoruz, yöneti-
mine ortak olduğunuz belediye iştiraki olan ve partiniz
kontenjanından atanan genel müdürün başında bulun-
duğu Ağaç AŞ'de kurulan ikna odalarından haberdar mısı-
nız? Yoksa, söz konusu şirket ve belediye yönetimi sizi de
'her şey çok güzel olacak' diyerek mi ikna etmektedir. Siz-
den beklentimiz, ortağı olduğunuz ittifakça yönetilen İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde yaşanan
hukuksuzluk ve adaletsizliklere dur demenizdir. Bu uygula-
malar Hz. Ömer adaleti terazisine değil, oduncu kantarına
benzemektedir" ifadelerini kullandı. DHA

Giriş pulunu istemediler
Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda hizmet veren Tüm Konteyner ve Lojistikçiler
Derneği üyeleri, liman girişinde alınan giriş pulu ücretlerini protesto etti. Dernek
Başkanı Yüksel Aras, "Alınan bu haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'deki Avcılar'daki Ambarlı
Limanı'nda girişinde görev yapan TIr
sürücüleri, tüm limanlar arasında sa-
dece burada alınan giriş pulu ücretini

protesto etti. Tüm konteyner ve Lojistikçiler der-
neği üyelerinin de destek verdiği eylemde dernek
Başkanı yüksel Aras, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada verilen ücretin kendilerini zorladığını
ifade eden yüksel, sonuç alana kadar protesto
eylemlerine devam edeceklerini kaydetti. Aras,
"Bugün burada Ambarlı Liman girişinde haksız
yere alınan liman giriş pulunu protesto etmektir.
Türkiye'de toplam 27 liman vardır. irili ufaklı
bütün limanları hesapladığınız zaman 180 adet

liman bulunmaktadır. Bu limanların hiçbirinde
nakliyeciler için giriş ücreti alınmamaktadır. Am-
barlı'daki 4 tane limanın birleşip kurmuş oldukları
şirket 15 yıldan beri burada emek veren burada
iş yapan arkadaşlarımızın, firmalarımızın yılda 2
bin 650 lira ücret talep etmektedir. Son 3 ayda
akaryakıt, yedek parça masraflarımız yüzde
100'den fazla artmıştır. Sırtımızdaki yük her
geçen gün artmaktadır. Bizler Türkiye'nin ithalat
ve ihracatına katkı sağlayan esnaflarız ve bu alı-
nan haksız ücretin kaldırılmasını istiyoruz. Haklı
davamızda sonuç alana kadar protesto gösterile-
rimize devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ödeyemiyor

esnaf Zeki Cihangir de MTV ödemesiyle eşdeğer
bir ödeme yaptıklarını, esnafın bu ödemeyi ya-
parken zorlandığını ifade ederek "Bizden istenen
para bugün devletin MTV için istediği paraya eş
değer. Bizler zaten motorlu taşıt vergimizi öde-
mekte zorluk çekiyoruz. Artı bir tane de böyle
ödeme istiyorlar. esnaf bunu ödemekte zorlanı-
yor. Türkiye'nin hiçbir limanında bu uygulama
yok. Sadece bu limanda var bu uygulama" diye
konuştu. dHA

İlk toplantı
gerçekleşti

BÜYÜKÇEKMECE Beledi-
yesi Çocuk Meclisi 2022
yılı 1’inci toplantısını Ker-

vansaray- Kurşunluhan’da gerçekleş-
tirdi. Büyükçekmece’de katılımcı
demokrasinin büyük parçası olan
Büyükçekmeceli çocuklar gerçekleş-
tirdikleri toplantıda Büyükçekme-
ce’de ikamet eden diğer çocuklar için
yapılacak olan projeler hakkında fi-
kirlerini beyan ederek çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Çocukların de-
mokrasi kültürünü benimsemeleri,
yaşadıkları ilçenin yönetiminde söz
sahibi olabilmeleri ve çocuk haklarını
öğrenebilmeleri amacıyla 9-14 yaş
aralığında 55 çocuğun katılımıyla ku-
rulan Büyükçekmece Belediyesi
Çocuk Meclisi sırayla söz alarak il-
çede yaşanılan sorunlar ile ilgili fikir-
lerini söyledi. Özgür bir ortamda
düşüncelerini ifade eden çocuklar,
proje ve çalışmalar hakkında oylama
yaparak Büyükçekmeceli çocuklar
adına kararlar aldı.

Gazetecilere 
özgürlük istedi

10 OCAK Çalışan Gazeteci-
ler Günü nedeniyle Sarıyer
Belediyesi tarafından düzen-

lenen kahvaltıda yerel ve ulusal basının
temsilcileri bir araya geldi. Yaşar Kemal
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkin-
likte konuşma yapan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, gazetecilerin kale-
mini özgürce kullanabilmesi temenni-
sinde bulundu. Genç, “Gazeteciler
olarak sizin yaşamınızın çok daha zor
olduğunu biliyorum. Bugün yayınlanan
bir gazetede “Özgürlüğü yazmak istiyo-
ruz” diye bir ifade gördüm. Aslolan o.
İnsanın görevini özgürce yapabilmesi
kadar güzel bir şey yok. Yazdıklarından,
düşüncesinden, bakışından dolayı dava
gören ve tutuklu olan gazeteci arkadaş-
larıma özgürlük diliyorum” dedi. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç’in konuş-
ması sonrasında söz alan gazeteciler,
mesleklerini yaparken yaşadıkları zor-
lukları anlattı. Etkinlik sonunda fotoğraf
makinesini eline alarak gazetecilerin fo-
toğraflarını çeken Başkan Genç, bu işin
gerçekten zor olduğunu ifade etti. 



T ZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, yaptığı yazılı açıklamada,
tarım sektörünün 2021 yılını de-

ğerlendirip, 2022 yılı beklentilerini açık-
ladı. Bayraktar, 2021'in tüm sektörler için
zor ve olumsuz sonuçlarla geçtiğini, bu
yıldan beklentilerinin ise girdi fiyatlarının
makul seviyelere çekilmesi olduğunu be-
lirtti. Organik tarım ve iyi tarım uygula-
malarında desteklerin artırılmasını isteyen

Bayraktar, "Gençleri tarımda tutabilmek
için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve des-
tekler getirilmelidir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne
kaydı olsun olmasın, tüm çiftçilerimizin
tüm bankalara ve tarım kredi kooperatif-
lerine olan borçları faizleri silinmek sure-
tiyle uzun vadeyle yapılandırılmalıdır.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera-
tifleri, çiftçimizin düşük faizli kredi ihtiya-
cının tamamını karşılamalıdır.

Hayvancılığın geliştirilmesi için meralar
korunmalı ve ıslah edilmelidir. Yem bitki-
leri üretiminde destekler artırılmalı, deste-
ğin tüm üreticileri kapsaması
sağlanmalıdır" dedi. 

Çiftçi para kazanamıyor

Bayraktar, tarımın sorunları olmakla bir-
likte çok da büyük bir potansiyelinin bu-
lunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz,

bütün zor şartlara rağmen üretimden
kopmuyor. Bu büyük bir şanstır. Çiftçileri-
miz, çalışıyor, üretiyor ama yeterince para
kazanamıyor. Çözülmesi gereken sorun-
larımız var. Bu sorunlar çözülür ve yeterli
destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden
kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı
yaşamayız. Tüm halkımıza, çiftçilerimize
doğal afetlerden uzak, bereketli, sorunsuz
bir yıl temenni ediyorum" diye konuştu. 
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türkiYe İstatistik Kurumu (TÜİK),
Kasım 2021 dönemine ilişkin iş gücü ista-
tistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye ge-

nelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı,
geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin
kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı
önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,2 seviyesinde ger-
çekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise
1,8 puan azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı kasımda bir
önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak
hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kap-
sayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre
1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puan-
lık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne
katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak
yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden
arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir ön-
ceki aya kıyasla 288 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin
kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde
46,6'ya ulaştı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü,
söz konusu ayda bir önceki aya göre 267 bin kişi arta-
rak 33 milyon 632 bine çıktı. İş gücüne katılma oranı
ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,5 oldu. Bu dönemde
istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım
sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi,
inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1'i tarım,
yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 55,2'si
ise hizmet sektöründe yer aldı. 

Mevsim etkilerinden uzak veriler

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı bu
dönemde yıllık bazda 2 puan azalarak yüzde 10,9
oldu. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 309 bin
kişi azalarak 3 milyon 651 bin kişi olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı ise 4 puan artarak yüzde 46,4 olarak
hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 18 bin
kişi artarak 29 milyon 746 bin kişiye ulaştı. İş gücüne
katılma oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 3,4
puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan sayısı
2 milyon 710 bin kişi artarak 33 milyon 398 bin kişi
olarak gerçekleşti. Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı
olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, ekimde geçen
yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 29 olarak
gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların
oranı kasımda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan
azalarak yüzde 17,9 oldu. DHA

İşsizler ordusu
Büyüdü!
Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2021'de bir önceki
aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,2 se-
viyesinde gerçekleşti. Buna göre, Türkiye genelinde
15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı,
geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 39
bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı

Yeni nesil yatırım
platformu Finfree, kul-
lanıcı ihtiyaç ve bek-

lentileri doğrultusunda kendini
güncellemeye devam ediyor. Plat-
form, 5 Ocak itibarıyla Türk his-
selerine erişim imkanını tüm
yatırımcılara açtı. Başvuru
anında kayıt alınıyor ve yatırımcı-
lar artık sıra beklemeden diledik-
leri anda borsada yatırım

yapabiliyor.Borsada Türk hissele-
rine erişimi hem çok kolay hem
de çok uygun hale getiren Fin-
free, Gedik Yatırım’ın sermaye pi-
yasalarındaki uzun yıllara
dayanan köklü birikiminden des-
tek alıyor. Bugün yatırımcıların,
yapacakları yatırımların riskini
analiz edebilmek için doğru ve ta-
rafsız bilgiye ihtiyaç duyduğunu
belirten Finfree Kurucu Ortağı

Senih Mete Dal, “Finfree, en az 1
milyon milenyal yatırımcının ül-
kemize kazandırılması ve yatırım-
cıların finansal özgürlük
yolculukları boyunca daha önce
görülmemiş analiz, eğitim gibi
pek çok özelliğiyle beraber, emin
adımlarla ilerleyebilecekleri bir
araç oluşturmak vizyonuyla yola
çıktı. Yatırıma niyetli herkesi Fin-
free’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Türk hisseleri erişime açıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin çözülmesi gereken sorunlarının olduğunu belirterek,
"Bu sorunlar çözülür ve yeterli destek verilirse, çiftçilerimiz üretimden kopmaz ve 2022 yılında üretimde sıkıntı yaşamayız" dedi

Borsada yatırım sürecinin tamamını mobile taşıyan, yeni nesil yerli yatırım platformu Finfree,
prosedürleri ortadan kaldırarak Türk hisselerine erişimi herkese açtığını duyurdu. Böylece
yatırımcılar artık sıra beklemeden dilediği anda borsada yatırım yapabilecek

Şemsi Bayraktar, 
çiftçilerin sorunları 

çözülmeden üretimde
iyileşme olmayacağını

söyledi. Bayraktar,
“Bugün çiftçiler para
kazanamıyor. Bunlar

telafi edilmezse, 
üretim anlamında 
sıkıntıya düşeriz”

şeklinde 
konuştu.

Çilek ihracatında
dolar girdisi arttı
Türkiye, 43 ülkeye ihraç ettiği çilekten 2021'de 46 milyon 118 bin dolar döviz 
girdisi sağladı. Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre, 2020'de 25 bin
600 ton çilek satışından 25 milyon dolarlık gelir elde edilmişti

Çilekte miktar ba-
zında 2021 yılında ihra-
catını bir önceki yıla

oranla yüzde 66 artışla 42 bin 500
tona çıkartan Türkiye, gelirini ise
geçen yıla kıyasla yüzde 84'lük ar-
tışla 46 milyon 118 bin dolara yük-

seltti. Rusya, 27 milyon 810 bin
dolarlık satışla en fazla çileğin
gönderildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 8
milyon 910 bin dolarla Romanya,
5 milyon 608 bin dolarla da Irak
izledi. Geçen yıl Türkiye, 43 ülkeye
çilek ihraç etti.

2022'de de başaracağız

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı
Yüksel Yılmazoğlu, Türkiye'deki
çilek üretiminin önemli bir kısmını
karşılayan coğrafi işaret tescilli Sul-
tanhisar çileğinden 14 bin dekar
alandan yılda yaklaşık 70 bin tonluk
verim alındığını söyledi. İlçede üreti-
len çileğin artık bir marka olduğunu
aktaran Yılmazoğlu, şunları kaydetti:
"Kalitesiyle, lezzetiyle ilçemiz için çok
önem arz ediyor. İhracat ve istihdam
açısından çok kıymetli. İhracatta
Türkiye'de birinci. Üretim olarak da
Türkiye’de ikinci sırada. Bundan do-
layı çok önemli. Özellikle mart-nisan
aylarında 10 bin kişiye istihdam sağ-
lanıyor." Çileğin özellikle seralarda
yılın 12 ayı üretildiğini, kış çileği ha-
sadına da başladıklarını ifade eden
Yılmazoğlu, "Geçen yıl Türkiye ge-
nelinde 42 bin 500 ton çilek ihraç
edilmiş. İlçemizde de 25 bin ton çilek
ihracatı yapıldı. 2020'yi ikiye katladık.
İnşallah 2022'de de bu rakamları
ikiye katlayacağız." dedi.
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Borsa haftaya
yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80
artışla 2.049,54 puandan başladı. Açılışta BIST 100 
endeksi, önceki kapanışa göre 16,22 puan ve yüzde
0,80 değer kazanarak 2.049,54 puana yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve hol-
ding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti.
Tüm sektör endeksleri güne yükselişle

başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim
oldu. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya gene-
linde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini
bildirdi. Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven en-
deksi ve işsizlik oranı ile ABD'de toptan eşya stok-
ları verilerinin takip edileceğini belirten analistler,
teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.080
seviyelerinin direnç, 1.960 puanın destek konu-
munda bulunduğunu söyledi. Öte yandan Borsa İs-
tanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda
20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış
işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de
devam edeceğini duyurdu.



2 9 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman
merkeze bağlı Akçalı kırsalında
TSK’nın operasyonunda etkisiz

hale getirilen 4 teröristten birisi olan Ma-
latya nüfusuna kayıtlı 'Koçero Meleti' kod
adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güven-
lik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü
soruşturma kapsamında incelenen cep
telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili
Semra Güzel’in, PKK’lı Terörist Volkan
Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kam-
pında çekilen fotoğrafları görüldü. Öldü-
rülen terörist Volkan Bora’nın Harran
Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Mil-
letvekili Semra Güzel’in ise Harran Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde
okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniver-
siteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile
bilinen bir medya kuruluşunda muhabir-
lik yapan Volkan Bora’nın daha sonra ör-
güte katıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan fezleke hazırlanan ve dokunulmazlık-
larının kaldırılması için TBMM’ye
gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra
Güzel de yer alıyor.

Vahim iddialar var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop HDP’li
vekilin teröristle olan fotoğrafı ile ilgili

olarak, “Şahsi kanaatim dokunulmazlı-

ğının kaldırılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Adı geçen vekilin dosyası var zaten.
Bu dosyanın içinde belge var mı diye in-
celeniyor. İncelenmesi için gerekli talimatı
verdim. Çok sayıda dosya var. Bu dosya-
lar içinde vahim iddiaları içeren dosyalar
var. Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin
dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazır-
lanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde
belge var mı diye inceliyorlar” açıklama-
sını yaptı. 

Gereken yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
da siyasi olarak ellerinden geleni yapa-
caklarını ve teröre destek veren vekili Gazi
Meclis çatısı altında barındırmayacakla-
rını ifade etti. Özkan, HDP'nin birçok
tehdidine rağmen sessiz kalan İYİ Par-
ti'nin bu kez de tepkisiz kalacağını öngör-
düğünü aktardı. Özkan, "Cevap
vereceklerini söylüyorlar ise fezlekeleri ge-
lecektir, Cumhur İttifakı ile hareket etsin-
ler" dedi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil
Tayyar ise “HDP Milletvekili Semra
Güzel, 2017’de öldürülen PKK’lı teröris-
tin sevgilisi. Terörist kampından Meclise
taşınmış. Memur/işçi olsa çoktan kodes-
teydi. Hızlı şekilde dokunulmazlığı kaldı-
rılıp yargıya teslim edilmeli. Mecliste de
saflar netleşmeli, tüm partiler için sınav
vakti” tepkisini gösterdi. 
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Adıyaman kırsalında 2017 yılında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır 
Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Dokunulmazlığının
kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Adı geçen vekilin dosyası var zaten. Vahim iddiaları içeren dosyalar var” dedi

DOKUNULMAZLIĞI
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SARMAŞ DOLAŞ 

BİR VEKİL!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel,
teröristle sarmaş dolaş fotoğrafının or-
taya çıkmasınına ardından kendini sa-
vundu. Güzel, medyada yayınlanan
fotoğraflarla kendisine karşı yargısız
infaz yapıldığını belirtti. İktidarın HDP
milletvekillerine yönelik itibar suikastı
düzenlediğini söyleyen Güzel, “Kirli
odaklar tarafından servis edilen kimi gö-
rüntüler ve organize trol saldırılarıyla
sosyal medya ortamında yargısız infazlar
yapılmaktadır” dedi. Terörist Vplkan Bo-
ra'nın eski sözlüsü olduğunu söyleyen
Güzel, “Medya tetikçilerine ve onların ar-

kasındaki güçlere soruyorum: Madem bu
fotoğraflar 5 yıl önce elinize geçti, millet-
vekili olmadığım bir yıl boyunca neden
hakkımda herhangi bir soruşturma baş-
latılmadı?” diye sordu. 

BANA YARGISIZ İNFAZ YAPILIYOR! Asla doğru
bulmAyız
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra
Güzel'in 2017'de operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile
çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Hiçbir siyasi partinin bir
terör örgütü ile bağını asla ve asla doğru bulmayız" dedi

CHP Grup Başkan Vekili Engin
Altay, 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü nedeniyle

TBMM’de Parlamento Muhabirleri Der-
neği’ni (PMD) ziyaret etti. Altay, PMD
Başkanı Kemal Aktaş ile bir süre sohbet
ettikten sonra gazetecilerin sorularını ya-
nıtladı. Altay, milletvekillerinin emekli ma-
aşlarına yönelik düzenleme yapılacağı
yönündeki açıklamaların hatırlatılması
üzerine, “Bize resmi olarak gelen bir teklif
yok. Emekliler enflasyon farkı alabiliyor-
lar; ama vekil maaşları cumhurbaşkanı
maaşına endeksli olduğu için bu farkı ala-
mıyorlar, bunun için şikayet var. Bana gel-
miş bir metin yok. Bu hafta bakarız; ama

Meclis’te yapılacak hiçbir işin kamu vicda-
nını rahatsız etmemesi lazım. Yapılacak
bütün işler kamu vicdanı dikkate alınarak
yapılmalı” dedi.

Meşru ve görmeyiz

Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra
Güzel’in 2017’de operasyonda öldürülen
PKK’lı terörist Volkan Bora ile çekilen fo-
toğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili soru
üzerine de “Siyasi partilerle terör örgütleri-
nin bağını hiçbir şekilde masum, meşru
görmeyiz. Ne gerekçeyle olursa olsun kim-
senin gerekçe sunmaması lazım. Hiçbir si-
yasi partinin bir terör örgütü ile bağını asla
ve asla doğru bulmayız” diye konuştu.

Çok vahim 
durum var!

AYM Anayasa Yargısı Araştırmaları
Merkezi (AYAM) ile Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde,

'Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği
İlkesi' konulu sempozyum düzenlendi. Sempoz-
yumda konuşan Anayasa Mahkemesi (AYM)
Başkanı Zühtü Arslan, "Mahkememize 2021'de
66 bin 121 başvuru yapıldı. Ve bu başvuruların
yüzde 73'ünden fazlası adil yargılanma hakkı için.
Başlangıçtan itibaren verdiğimiz toplam ihlallerin
yüzde 77'si adil yargılanmaya dahildir. Bu sayı ve
oranlar bize aslında vahim bir durumu işaret edi-
yor. Adil yargılanma hakkıyla ilgili bir meselemiz
var" dedi.

Savunma bir haktır

Silahların eşitliği ilkesinin, hukuk, ceza ve idari
yargılama hukukunda tüm uyuşmazlıklar için ge-
çerli olduğunu söyleyen Arslan, “Bu ilke, savun-
manın iddia makamı karşısında zayıf duruma
düşürülmesini önlemeye yönelik olarak en fazla
ceza yargılamasında karşımıza çıkmaktadır. Ana-
yasa Mahkemesi kararlarında vurgulandığı üzere
silahların eşitliği ilkesi, ceza yargılamasında sanı-
ğın aleyhine bir hukuki durum oluşturulmasına
izin vermez. Demokratik hukuk devleti, ceza yar-
gılamasında savunma hakkının güvenceye alın-
masını gerektirmektedir. Bunlar mahkemenin
kararlarında belirtilen çok önemli temel ilkelerdir.
Adaletin sağlanması, onun gerçekleştiğinin görül-
mesine de bağlıdır” diye konuştu. 

Proje duyan 
varsa söylesin

AK PArti'li Parti'li Kurtulmuş, An-
kara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir
otelde düzenlenen 'AK Parti İstan-

bul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve De-
ğerlendirme Kampı'na katıldı. Burada
konuşan Kurtulmuş, "Dikkatle izlemeye çalışı-
yorum; herhangi bir konuda başta Türkiye'nin
ikinci partisi olmak üzere, karşı taraftaki ittifa-
kın partilerinden herhangi bir proje duyan
varsa söylesin. Daha nasıl bir cumhurbaşkanı
adayı belirleyecekleri konusunda birlikleri yok"
dedi. Kurtulmuş, milletin muhalefetteki parti-
lerden isteğinin iktidara geldiklerinde neler ya-
pacaklarını anlatması olduğunu belirterek "Bir
sürü parti yan yana, üst üste gelmişler. Aslında
yan yana gelmemek için de özel bir gayret sarf
ediyorlar. Yarın iktidarı bu millet size verdi;
nasıl yöneteceksiniz? Terörle mücadeleniz
nasıl olacak? Türkiye'deki sağlık sistemindeki
işiniz ne olacak? Türkiye'nin sanayisinde ve
özellikle milli savunma sanayisindeki gelecek
perspektifiniz nedir?” diye sordu. 

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na
saldıran, gözaltına alındıktan sonra
serbest bırakılan Muhammed Eren

Sütçü'nün tutuklandığı bildirildi. HDP Bahçelievler
İlçe Başkanlığı'na, 28 Aralık 2021 tarihinde bı-
çaklı saldırı düzenleyen ve gözaltına alındıktan
sonra serbest bırakılan ismin tutuklandığı bildi-
rildi. Saldırgan Muhammed Eren
Sütçü, ev hapsi ile cezalandırıl-
mıştı.

Ne olmuştu?

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlı-
ğı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bı-
çaklı saldırı düzenleyerek, bir

kişiyi yaralayan ve üzerinde 2 kurusıkı tabanca ile
6 kurusukı mermisi çıkan Muhammed Eren
Sütçü, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün
"kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan tu-
tuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahke-
mesi'ne sevk edilmişti. İstanbul 3. Sulh Ceza
Mahkemesi ise Muhammed Eren Sütçü'yü "ev

hapsi" kararıyla serbest bırakmıştı. HDP
Bahçelievler İlçe Örgütü, kararın ardın-
dan "Partimize saldıran saldırgan çıkarıl-
dığı mahkemece serbest bırakıldı!
Cezasızlık politikasıyla partimize yönelik
saldırıları teşvik eden siyasi iktidar, olası
tüm saldırıların sorumlusu ve tetikleyici-
sidir" açıklamasında bulunmuştu.

O saldırgan tutuklandı



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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

Beylikdüzü’nde yaşayan, iki erkek çocuk sahibi Nilüfer ve Mert Doğa-
ner çiftinin koruyucu aile olmaya karar verdikten sonra yuvalarının 

kapısını açtığı 3 yaşındaki Suriyeli Rana, yaşamlarına neşe kattı

BAŞAKŞEHIR Beledi-
yesi, kültür sanat sezo-
nunda en seçkin oyunları 

tiyatroseverlerle buluşturmaya 
devam ediyor. İspanyol yazar 
Alejandro Casona’nın dünya 
klasikleri arasında yer alan 
“Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı 
oyun, Bahçeşehir Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde Başakşehirli 
tiyatroseverlerle buluştu.

Güldürürken düşündürdü
Başakşehirliler, iyilik ve sevgi 
kavramında yoğunlaşan duy-
gusal komedi türündeki oyunu 
büyük bir heyecanla izledi. 
Çocuklarını uçak kazasında 
kaybeden ailenin tek varlığı 
torunlarıdır. Ancak gelenekle-
rine bağlı olan dede, hırsızlık 
yaparken yakaladığı torunu ile 
bağlarını koparır. Yıllar sonra 
büyükanne, sağlık sorunları 
nedeniyle torununu son kez 

görmek ister. Dağılan aileyi bir 
araya getirmek için risk alan 
bir adamın başından geçen-
leri konu alan oyunda usta 
oyuncular Nevra Serezli, Nuri 
Gökaşan, Yalçın Özden, Burcu 
Kazbek, Uğur Özbağı, Ariif 
Güney, Oral Özer, Meltem 
Özlevent ve Mahir Akgündoğ-
du yer aldı. Her anı heyecan ve 
merak uyandıran oyun, Başak-
şehirli tiyatroseverlerin büyük 
beğenisini topladı.

BENI HEP KAPIDA KARŞILIYORBENI HEP KAPIDA KARŞILIYOR

BELEDIYEDEN AILEYIBELEDIYEDEN AILEYI
KORUYACAK SÖZLEŞMEKORUYACAK SÖZLEŞME

Beylikdüzü’nde yaşayan ev 
hanımı Nilüfer Doğaner 
ve mimar Muammer Mert 

Doğaner çifti, biyolojik 2 erkek 
çocuğun ardından koruyucu 
ailesi oldukları Suriyeli Rana ile 
değişen hayatlarını anlattı. Ni-
lüfer Doğaner, 2 çocuğunu dün-
yaya getirdikten sonra çalışmayı 
bırakarak onlarla ilgilenmeye 
başladığını ve çocuklarını büyüt-
tüğünü söyledi. Bir gün televiz-
yonda Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının koruyucu ailelik ile 
ilgili yayınladığı kamu spotunu 
gördüğünü aktaran 50 yaşındaki 
Doğaner, “Bebekler beşikler-
deydi. Kamu spotunda ‘Hep-
sinin bir aileye hakkı vardır.’ 
diyordu. Ondan çok etkilendim. 
Çocuklarım da büyümüştü artık. 
Evdeyim, çalışmıyorum da. Bir 
çocuk alıp, onun geleceği için 
bir şeyler yapma düşüncesi bana 
çok güzel geldi.” diye konuştu.
Bu konuyu eşi ve çocuklarıyla 
paylaşınca güzel tepkiler aldığı-
nı dile getiren Doğaner, “Eşim 
istemeseydi böyle bir şey ya-
pamazdım. Çocuklarım da çok 
güzel karşıladı. Benden kardeş 
istiyorlardı zaten.” dedi.

Resmini görünce çok sevdik
Nilüfer Doğaner, bütün ço-
cukların aileyle yaşamaya 
hakkı olduğunu, bu düşünceyle 
Rana’ya yuvalarını açtıklarını 
söyledi. Koruyucu ailelik için 
“e-devlet”ten başvuru yaptığını 
kaydeden Doğaner, süreci şöyle 
anlattı: “Başvuru yaptıktan bir 
süre sonra beni aradılar, ‘Baş-
vuru için gelin’ diye. Gittik, 
bizden birtakım evraklar istedi-
ler. Evraklarda sadece hastane 
kısmı biraz sıkıntı oluyor. Çünkü 
devlet hastanesinde herkes bil-
miyor bu rapor alma sürecini. O 

yüzden biraz sıkıntı yaşadık ama 
üstesinden geldik. İlk önce bize 
Rana’nın resmini gönderdiler. 
Resmini görünce ‘Çok şeker bir 
kız’ dedik. Biraz çekinerek Suri-
yeli olduğunu söylediler. Çünkü 
bazı aileler kabul etmek istemi-
yormuş ama bizim için hiç fark 
etmiyor. İngiliz, Alman, Suriyeli 
hiç önemli değil, sonuçta o bir 
çocuk. Bir de kız çocuğu. Biz de 
kabul ettik. Bir hafta boyunca 
her gün yuvaya gittik, geldik. 
Rana’yla vakit geçirdik.1 hafta 
sonunda eve getirdik.”

Hayatımıza hareket, eğlence geldi
Doğaner, Rana’yı yanlarına 
aldıklarında 2 yaşında olduğunu, 
9 aydır koruyucu ailelik yaptık-
larını belirtti. Koruyucu anne 
Nilüfer Doğaner, kızlarıyla de-
ğişen yaşamlarını, “Hayatımıza 
hareket geldi. Çok eğlenceli bir 
çocuk. Eskiden herkes odasına 
çekilip oturuyordu. Şimdi artık 
hepimiz salonda Rana’yla oyna-
ma hevesiyle beraberiz. Aileyi 
birleştirdi yani Rana. Bayağı 
bir hareketli ve çok zeki bir 
çocuk. Her şeyi hemen kapıyor. 
Bizimle yaşamaya başlayalı 9 ay 
oldu. Konuşmaya başladı, artık 
her şeyi anlatabiliyor. Her şeyi 
çok çabuk kavrıyor. İnanılmaz 
zeki bir çocuk.” sözleriyle dile 
getirdi. Koruyucu aile olmaya 
karar verdiklerinde yakınların-
dan olumlu yorumlar aldıklarını 
kaydeden Doğaner, çocuğun 
Suriyeli olması nedeniyle bazı 
arkadaşlarının eleştirdiğini ama 
bunu önemsemediğini ifade etti.

O da bizim evladımız
Doğaner, minik kızdan “anne” 
kelimesini duyduğunda büyük 
mutluluk yaşadığını dile geti-
rerek, “Rana’dan duymak çok 
farklı oldu. ‘Annen kim?’ diye 
sorduklarında beni gösterdiğinde 

inanılmaz mutlu oldum. Bizi ka-
bullenmesi, çok çok mutlu etti.” 
dedi. Doğaner, biyolojik annelik 
ile koruyucu anneliği karşılaştı-
rırken, “Bunu bu kadar tahmin 
etmiyordum ama gerçekten hiçbir 
fark yok. O da bizim evladımız, 
onlar da bizim evladımız. Aynı 
şekilde çocuklarım da kardeşi 
olarak o kadar çabuk benimse-
diler ki hiç farkı yok.” değerlen-
dirmesini yaptı. Kızının ağabey-
lerini çok sevdiğini dile getiren 
Doğaner, “Onlarla oyun oynuyor. 
Okuldan geldiklerinde kapıyı 
nasıl açacağını şaşırıyor. Çok çok 
seviyor.” ifadelerini kullandı.

Elimden geleni yapacağım
Rana’nın büyüyünce doktor 
olmak istediğini söylediğini 
aktaran Doğaner, “Rana’nın çok 
iyi bir eğitim alması için elimden 
geleni yapacağım. En önemli 
şey eğitimi. Bir kız çocuğu için 
çok çok önemli. Hangi mesleğini 
seçeceğini bilmiyorum ama iyi 
bir meslek sahibi olmasını çok 
istiyorum.” diye konuştu. Nilüfer 
Doğaner, koruyucu ailelik sü-
recine ilişkin deneyimleri şöyle 
paylaştı: “Çok heyecanlı, zevkli 
ve keyifliydi. Rana’yı ilk gördü-
ğümüz an resmini gönderdikleri 
an, çok keyifliydi. Sanki bir rüya 
gibiydi, alamayacakmışız gibi 
geliyordu. Aldığımıza çok çok 
mutlu olduk. Yani 9 ay karnınız-
da taşımayabilirsiniz ama ona siz 
bakıyorsunuz. Hasta olduğunda 
başında bekliyorsunuz. Yemeği-
ni yediriyorsunuz. Ağladığında 
siz susturuyorsunuz. Hiç fark et-
miyor. Maddi manevi gücü olan 
herkes, bir çocuk sahibi olmalı. 
Orada hiç çocuk kalmamalı. 
Devlet bakımında tamam iyi 
bakılıyorlar ama bir aile yanın-
da olmak çok farklı. Rana’daki 
değişimi de gördük, çok çok 
farklı.”

Lüleburgaz Belediyesi ile 
Tüm Bel-Sen arasında be-
lediyede çalışan memurları 
ilgilendiren toplu sözleşme 
imzalandı. İmzalanan toplu 
sözleşme memnuniyetle 
karşılanırken sözleşme içe-
risinde bulunan aile içi şid-
dete karşı yaptırım içeren 
madde toplumsal cinsiyet 
eşitliği açısından önemli bir 
adım olarak görüldü. Onay-
lanan madde kapsamında 
bundan böyle aile içi şiddet 
uyguladığı tespit edilen 
belediye çalışanı memurun 
sosyal ve mali hakları elin-
den alınacak. 

Tüm hakları eşine verilecek
24’üncü madde gereğince 
“Sözleşmeden yararlanan 
belediye çalışanlarının ai-
lesinin şikayeti üzerine aile 
için şiddet uyguladığının 
tespit edilmesi durumla-
rında söz konusu çalışanın 
sözleşme hükümlerinde yer 
alan mali ve sosyal haklar-

dan elde ettikleri elinden 
alınarak bunlar çalışanın 
eşine ödenir” hükmü 

yer aldı. Bu atılan adım 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından önemli bir adım 
olarak nitelendirildi.  Tüm 
Bel-Sen’e önermiş olduk-
ları madde için teşekkür 
eden Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Dr. Murat Geren-
li, “Biz toplumsal cinsiyet 
eşitliğine inanan insanla-
rız. Aile içi şiddet, insana, 
canlıya şiddet bizim haya-
tımızda asla olmayacaktır. 
Aile şiddete karşı önerilen 
teklifi büyük bir mutlulukla 

karşıladık. Böyle bir mad-
deye imza atmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum” 
ifadelerini kullandı. Tüm 
Bel-Sen Kırklareli Temsil-
cisi Burcu Putuş da, Başkan 
Gerenli’ye teşekkür ederek, 
“Kırklareli Şube olarak 1 ay 
içerisinde yaptığımız 3’üncü 
toplu sözleşmemiz. Kazan-
dırdıklarımız için mutluyuz, 
kazandıramadıklarımız için 
alanda ve masada çalışma-
larımızı ve mücadelemiz 
devam edecek. Başkanımı-
za, başkan yardımcılarımıza 
teşekkür ederim. Herkese 
hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

BARIŞ KIŞ

İRFAN DEMİR

KORUYUCU baba Mert Doğa-
ner, kız çocukları olmadığı için 
özellikle bir kız çocuğuna koru-
yucu ailelik yapmak istedikleri-
ni ifade etti. Hayatlarında çok 
şeyin değiştiğini belirten Doğa-
ner, “Önceden herkes odasına 
kapanıyordu. Şu an herkes 
Rana’yla birlikte. Herkese ayrı 
ayrı sevgi gösteriyor. Olacak 
bir şey değil. Çok mutluyum. 
Kız babası olmayı Rana’yla 
tattım. Bana daha çok bağlı gibi 
geliyor. Evde bir de kedimiz 
var. Çocuklar büyüdükten sonra 
çocuklara ve hanıma espri 
yapıyordum ‘Evde bir tek kedi 
beni seviyor artık’ diye. Şimdi 

Rana beni kapıda karşılıyor, 
‘Babacığım, babacığım’ diyerek. 
İnanılmaz. İşe o gönderiyor, el 
sallıyor. Eve geldiğim andan 
itibaren yanımdan ayrılmıyor.” 
dedi. Her insanın çocuğunun 
olmayabileceğini, bunun Al-
lah’ın takdiri olduğunu söyleyen 
Doğaner, “Özellikle çocuğu 
olmayanlar eğer bir nebze 
maddi güçleri de yetiyorsa ko-
ruyucu ailelik için başvurmaları 
lazım. Herkese şiddetle tavsiye 
ederim. Orada çocuk kalmasını 
ben de istemem. Çünkü din, dil, 
ırk, bunlar fark etmez. Çocuk 
çocuktur. Önemli olan topluma 
kazandırmak. Mademki Tür-

kiye’ye gelmiş bu aileler, bir 
şekilde bizim de destek verme-
miz lazım. Bunu biz gücümüz 
nispetinde bu şekilde yapabildik 
ama farklı boyutlarda da olabi-
lir.” değerlendirmesini yaptı.

GENÇLER SORDU
YAZICI ANLATTI
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Başkan Gençlerle 
Buluşuyor’ programında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki gençlerle bir araya geldi

TUZLA Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı, 
her ay düzenli ola-

rak ‘Başkan Gençlerle Bu-
luşuyor’ ve ‘ Merak Eden-
ler’ isimli iki program ile 
Tuzlalı gençlerle bir araya 
gelerek sorularını cevap-
lıyor. Bu kapsamda Tuzla 
Belediyesi Gençlik Merkezi 
öğrencileri ile bir araya 
gelen Başkan Yazıcı, genç-
lerle birlikte son günlerde 
adından sıkça bahsedilen 
Metaverse hakkında konuş-
tu. Blockchain tabanlı yeni 
bir uygulama geliştirdikle-
rini de belirten Başkan 
Yazıcı, ”Blockchain 
tabanlı bir uygulama 
ile bütün vatandaş-
larımızın katılarak 
kanaat belirtebileceği 
ve herkesin bileceği, 
sonuçların net olacağı 
bir yöntemle plebisit 
yapacağız. Karar ver-

me süreçlerini, yönetişime 
katılma süreçlerini birlikte 
yapacağız” dedi.

Gerçek bilmecesi
Başkan Yazıcı, “Gerçek 
ile gerçek olmayan karışır 
mı?” sorusu üzerine, “Ger-
çek ile gerçek olmayanın 
karışması durumundan çok 
uzak bir durumdayız. Şu 
andaki metaverse kavra-
mı, bizim görme duyumuz 
olan, bilimin ve felsefenin 
aradığı ‘gerçek nedir’ 
sorusunun ancak baka-
bildiğimiz gözümüzden 

yansıyan ışınların gözümü-
ze retinamıza düşmesi ile 
oluşan elektrik sinyalleri-
nin sinirlere iletilmesi ve 
beyinlerde imaj oluşması 
ile oluşan bir gerçeklikten 
bahsediyoruz. Bu ‘Gerçek 
midir?’ bildiğimiz kadarıyla 
gerçektir. Gerçeği biliyor 
muyuz? Bilmiyoruz” dedi. 
Başkan Yazıcı, programa 
katılan gençlerin hayat, 
teknoloji, gündem ve ge-
lecek konularını kapsayan 
sorulara verdiği cevapları 
Şadi Yazıcı Youtube sayfa-
sında yayımladı.

İspanyol yazar Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında 
yer alan “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyun, Bahçeşehir Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Usta oyuncuların sahnelediği 

oyun, Başakşehirli tiyatroseverlerin beğenisini kazandı

Lüleburgaz Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde aile şid-
dete karşı önemli bir madde onaylandı. Bu kapsamda aile içi şiddet uyguladığı ispat edilen 

belediye çalışanının elde ettiği mali ve sosyal haklar elinden alınarak eşine verilecek

USTA OYUNCULAR
BAŞAKŞEHIR’DE



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019’da yapılan ve
13 bin oy farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip mazba-
tasının geri alınmasının ardından yaptığı basın açık-
lamasında, YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret
ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis
cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 7. Asliye
Ceza Mahkemesi'nde celse arasında açılan duruş-
maya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve avukatı
katıldı. 

Soru üzerine konuştum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu savunmasında, "Öncelikle burada verilen
demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun te-
melinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıkla-
malarında 'Ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz
konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Do-
layısıyla bana kullanılan bu 'ahmak' kelimesine karşı-
lık olarak kullanılmış bir kelimedir ve muhatabı da

Sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifade-
leri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kul-
lanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümlelerin
hem seçim ortamında hem de seçim iptal edilmeyen
önceki beyanlarında da görmek mümkündür" dedi. 

Beraatimi talep ederim

İçişleri Bakanı'nın söylemlerini bildiğinden dolayı
Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmasında söz ko-
nusu kelimeyi kullandığını öne süren İmamoğlu,
"Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçiş-
leri Bakanı'nın kendisidir. O dönemde 'seçimi iptal
edenler' ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi ira-
denin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını
ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla
YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap ola-
rak böyle bir beyanda bulunmadım" şeklinde ko-
nuştu. İmamoğlu, duruşmadan vareste tutulmayı da
talep ederek "Beraatimi talep ederim" dedi. 

Muhatabım siyasilerdir

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine tekrar söz ve-
rilen İmamoğlu, "Bizim hiçbir zaman mahkeme he-
yetlerine yönelik olumsuz muhataplığımız olmadı.
Seçimin iptal edilmesine yönelik bütün siyasi aktör-
ler, hükümeti temsil eden siyasi kimlikler ve herkes
beyanda bulundular. YSK'nın ne yaptığı ya da ne ka-
rarlar verdiği benim sözümün muhatabı değildir.
Benim irademi kendi ifadem tanımlar, iptal edenler
ibaresinden ettirenleri kastettim. YSK üyelerini kast
etmedim, seçim döneminde hizmet eden bütün
seçim kurullarını 'terörist' diye tanımlayan başta

Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere birçok siyasi aktö-
rün bu denli seçimin iptalinde etkili olduğunun gös-
tergesidir. Muhatabı siyasi kişiliklerdir" diye konuştu.

Yazılı savunma yapacak

Sanık avukatı söz konusu kelimenin 'Hakaret' olması
halinde şikayete tabii olmadan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu hakkında da iddianame düzenlenmesi
gerektiğini öne sürdü. Avukat, sözün muhatabının
Soylu olduğunu belirterek "Seçim sürecindeki birçok
eylemi, konuşması ve bunu destekleyici açıklamala-
rına sığınarak seçim grevlilerin 'Terörist' diyen bir ira-
denin temsilcisidir. Söylediği sözün ağırlığını kendisi
de fark etmiş olacak ki kendisi de gerekirse özür dile-
yeceğini beyan etmiştir" şeklinde savunma yaptı. Söz
konusu kelimenin sert bir siyasi eleştiri olduğunu
ifade eden avukat, yazılı savunma da sunacaklarını
belirtti.  Mahkeme, İmamoğlu'nun vareste tutulma
talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.   

MURAT PALAVAR
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31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla
hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, celse arasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, “Kullanmış olduğum kelimenin
muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir. Asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini
muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım” savunmasını yaptı

YSK uYELERıNı
KAST ETMEDıM!

YSK ÜYELERİNE HAKARET ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANAN İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan
iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu'nda
çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven'in de
aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu be-
lirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç
duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun 31 Mart
2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı Seçimi'nin 6 Mayıs 2019 tari-
hinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen
seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeni-
den seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın
açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne
sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul ha-
linde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerin-
den dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan
1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandı-
rılması isteniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na
gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyo-
rum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek"
demiş, İmamoğlu da "31 Mart’ta seçimi iptal
edenler ahmaktır." şeklinde yanıt vermişti. İma-
moğlu CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan
adayı olarak, katıldığı bir televizyon programında
YSK'nın gerekçeli kararını da "Sıfır gerekçe. Dağ
fare doğurdu" sözleriyle değerlendirmişti.

SEÇİMİ İPTAL 
EDENLER 

AHMAKTIR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih ve Be-
yoğlu’ndaki İBB Miras şantiyelerindeki çalışma-
ları yerinde inceledi. “Olağanüstü güzellikleri
İstanbulluya hazırlamak üzereyiz” diyen İma-
moğlu, “Haliç, artık böyle bir sanat havzasına
dönüyor. Olağanüstü güzellikleri İstanbulluya ha-
zırlamak üzereyiz. Günün sonunda bu restoras-
yonların amacı; bu tarihi alanları, İstanbul'un
gerçek değerini, bütün dünyaya dahi gösterme
ve hissettirmek. Umuyorum hızlıca bu güzellikleri
İstanbul'a kazandırırız; keyifle misafirlerimizi
güzel İstanbul'umuzda ağırlamaya devam ede-
riz” şeklinde konuştu. İmamoğlu, gezi sırasında
karşılaştığı taksiciyle sohbetinde de “Senin plaka
sahibin, senin gibi beyefendi bir esnaf bulmuş.
Davet etmiş, sen de bu işi yapıyorsun. Bir de var
ki; plakanın sahibi belli değil, bilmem ne belli
değil. Bir kontrol ediyoruz; bir yere kadar. Denet-
liyoruz; bir yere kadar. Bu işin düzenli bir zemine
oturması lazım. Benim, sizin hakkınızı vermede
nasıl ileri durduğumu herkes görüyor. Millet, size
3-5 kuruş zammı zor görürken, biz, ısrarla diyo-
ruz ki; ‘Arkadaş, bu adamın tekeri dönmez.’ İşin
bir boyutu bu ama esas boyutu şu: Bazı AVM’le-
rin önünde 100 dolar veren, taksiye biniyor.
Böyle bir kepazelik olur mu? Olmaz” dedi. 

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

BÖYLE 
KEPAZELİK

OLMAZ!

2 BİN 170 İŞÇİ 
hayatını kaybetti
İSİG Meclisi 2021 yılı raporunu açıkladı. Raporda, "Yüzde 65’ini
ulusal basından; yüzde 35’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri,
iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel
basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz
kadarıyla 2021 yılında en az 2170 işçi hayatını kaybetti” denildi

2011 yılından itibaren
farklı sektörlerden, iş-
kollarından, meslekler-

den işçilerin ve işçi ailelerinin
hayat verdiği bir ağ örgütlenmesi
olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi yıllık raporunu yayınladı.
Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, ça-
lışma koşulları için mücadele
eden İSİG Meclisi’nin tespitle-
rine göre geçtiğimiz yıl ortalama
günde en az 6 işçi hayatını kay-
betti. Raporda, “Yüzde 65'ini
ulusal basından; yüzde 35'ini ise
işçilerin mesai arkadaşları, aile-
leri, iş güvenliği uzmanları, işyeri
hekimleri, sendikalar ve yerel ba-
sından öğrendiğimiz bilgilere da-
yanarak tespit ettiğimiz kadarıyla
2021 yılında en az 2170 işçi ha-
yatını kaybetti…” bilgileri payla-
şıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 427 işçi
hayatını kaybetmişti.

Aylara göre dağılımı

2021 yılında iş cinayetlerinin ay-
lara göre dağılımı, “Ocak ayında
en az 205 işçi, Şubat ayında en
az 142 işçi, Mart ayında en az
144 işçi, Nisan ayında en az 258
işçi, Mayıs ayında en az 240 işçi,
Haziran ayında en az 180 işçi,
Temmuz ayında en az 155 işçi,
Ağustos ayında en az 178 işçi,
Eylül ayında en az 189 işçi, Ekim
ayında en az 167 işçi, Kasım
ayında en az 177 işçi ve Aralık
ayında en az 135 işçi iş cinayetle-
rinde hayatını kaybetti.  2021 yı-
lında iş cinayetlerinin istihdam
biçimlerine göre dağılımına bak-
tığımızda 1864 ücretli (işçi ve
memur) ve 306 kendi nam ve he-
sabına çalışan (çiftçi ve esnaf)
hayatını kaybetti. Yani ölenlerin
yüzde 86'sını ücretliler yüzde
14'ünü ise kendi nam ve hesabına
çalışanlar oluşturuyor” şeklinde
anlatıldı. 

Suriyeliler 1. sırada

2021 yılında iş cinayetlerinin iş-
kollarına göre dağılımı şöyle: “Ti-
caret, Büro, Eğitim, Sinema
işkolunda 345 emekçi; Tarım,
Orman işkolunda 318 emekçi
(161 çiftçi ve 157 işçi); İnşaat,

Yol işkolunda 335 işçi; Sağlık,
Sosyal Hizmetler işkolunda 229
işçi; Taşımacılık işkolunda 186
işçi; Belediye, Genel İşler işko-
lunda 113 işçi; Metal işkolunda
102 işçi; Konaklama, Eğlence iş-
kolunda 81 işçi; Savunma, Gü-
venlik işkolunda 79 işçi;
Madencilik işkolunda 70 işçi;
Enerji işkolunda 44 işçi; Gemi,
Tersane, Deniz, Liman işkolunda
39 işçi; Petro-Kimya, Lastik işko-
lunda 38 işçi; Tekstil, Deri işko-
lunda 34 işçi; Gıda, Şeker
işkolunda 31 işçi; Ağaç, Kâğıt iş-
kolunda 25 işçi; Çimento, Top-
rak, Cam işkolunda 24 işçi;
Basın, Gazetecilik işkolunda 13
işçi; Banka, Finans, Sigorta işko-
lunda 7 işçi; İletişim işkolunda 4
işçi; Elimizdeki veriler ışığında
çalıştığı işkolunu belirleyemediği-
miz 53 işçi hayatını kaybetti.
“2021 yılında 94 mülteci/göçmen
işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin
geldikleri ülkelere bakarsak: 42
işçi Suriyeli; 17 işçi Afganistanlı;
7'şer işçi Rusyalı ve Türkmenis-
tanlı; 5 işçi Pakistanlı; 3 işçi So-
malili; 2'şer işçi Azerbaycanlı,
Gürcistanlı ve İranlı; 1'er işçi Bul-
garistanlı, Güney Koreli, Maca-
ristanlı, Moldovyalı, Sırbistanlı,
Ugandalı ve Ukraynalı.”

Yüzde 6’sı sendikalı

2021 yılında iş cinayetlerinde
ölenlerin 122'si (yüzde 5,62) sen-
dikalı işçi, 2048'i ise (yüzde
94,38) sendikasız. Sendikalı işçi-
ler tarım, gıda, madencilik,
kimya, tekstil, büro, eğitim, tica-
ret, metal, inşaat, taşımacılık,
sağlık, güvenlik ve belediye işkol-
larında çalışıyordu. Diğer yan-
dan ölen başka sendikalı işçiler
de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde
olan sendikal üyeliklerinin gerçek
bir örgütlülük olmaması ve bir-
çok sendikanın ölen üyelerini sa-
hiplenmemesi sonucu net bir
bilgi verme şansımız olmadığını
da belirtelim. Bu durum özellikle
kamu çalışanı/memur sendikaları
açısından daha da tespit edeme-
diğimiz bir husus. 260 ölümle İs-
tanbul birinci sırada.

Barınaklar ölüm kampıdır
KADIKÖY'DE hayvanseverler,
sokak hayvanlarının belediyeler
tarafından toplatılmasını pro-

testo etmek amacıyla basın açıklaması ya-
parak eylem düzenledi. Atatürk Anıtı
önünde toplanan hayvanseverler, sokak
köpeklerinin toplatılmasına tepki göstere-
rek eylem yaptı. 'Mahallemizin köpekleri
nerede?', 'Sokak hayvanlarına özgürlük',
'Barınaklar ölüm kamplarıdır ' yazılı pan-
kartlar taşıyan eylemciler 'Sokak hayvan-
ları sahipsiz değildir' sloganları attı.
Eyleme çok sayıda hayvanseverin yanı
sıra ünlü sanatçılar da destek verdi. Ey-
lemciler tarafından yapılan açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanımız belediyelerin
istişare toplantılarında yapmış olduğu ko-
nuşmasındaki 'Belediyeler barınaklar kur-
sun ve sokak hayvanlarını toplayıp
barınaklara götürsün' talimatı belediye-
lerce çarpıtıldı. Binlerce masum hayvan
hunharca yaralanarak, işkence edilerek
zulmedilerek toplatılıp, canlı canlı gömü-
lüp karlı dağlara atılıp, vahşice yok edildi-
ler. 2004 yılında çıkan hayvanları koruma

kanununa göre belediyelere bakım evleri
kurma ve kısırlaştırma işlemi yaptırma
görevi verildiği halde, bin 200 belediyede
hala gerçek bir bakım evi yoktur" denildi.
Basın açıklamasına destek veren ünlüler-
den Yonca Evcimik Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın barınak ziyare-
tine dikkat çekerek, "İçimi bu çığlıkların
artık karşılık bulduğunu düşünerek rahat-
latmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız
Beykoz barınağını ziyaret etti ve tüm AK
Partili belediyelere seslendi. Bir an önce
gereğini yapın diye" ifadelerini kullandı.
Hayvanların sokaklardan toplatılmasını
yanlış bulduğunu belirten Yusuf Güney
ise şöyle konuştu: "Aynı amaç için bura-
dayız. Hepimiz yapılan yanlışın düzeltil-
mesi, hayvanların hak ettikleri hayatı
bulabilmeleri için toplandık. Yapılacak şey
çok basit. Kısırlaştırmalar düzgün yapıla-
cak, gönüllülerle çalışılması gerekiyor
çünkü bu iş gerçekten gönül işi. Ülke-
mizde çok hayvan var ama bunları karga
tulumba alıp bir yerlere hapsetmek doğru
değil.” DHA

Ekrem 
İmamoğlu

ZAYİ İLANI 
99491654984 Numaralı geçici

koruma kimlik belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Muhammed Bandar ABREEK
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B aşta ticari yapılar olmak üzere birçok konutun ve
arsanın satışını gerçekleştiren Gayrimenkul Danış-
manı Gülcan Altınay, emlak satışları hakkında bilgi

verdi. Son bir yılda büyük fiyat artışların yaşandığını belir-
ten Altınay, “Konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 50
oranında arttı. Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirle-
rin gözde ilçelerinde yüzde 100’e kadar çıktı. İnşaat mali-
yetlerinin yükselmesi bunun en büyük sonucu. O nedenle
de birçok insan birikimleriyle konut alamaz duruma geldi”
dedi. Konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle alım yapma-
yanların yatırıma yöneldiğini aktaran Altınay, “Büyük bir
kısmı parasını yatırım araçlarında tutuyor. Ancak bir kısmı
da arsalara yöneldi. Şimdi alıp değerlenmesini bekliyorlar.
Özellikle de değerinin altında arsa olursa kapış kapış gidi-
yor” diye konuştu.

Tekirdağ’ın ilçelerine rağbet var

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay,
“Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ
Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor.  Onun
dışında Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler isteniyor. İn-
sanlar, buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta sonları
zaman geçirebilecekleri yerler olsun istiyorlar. Pandemi ön-
cesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye
devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

İmar durumuna bakın

Arsa alırken birçok konuya da dikkat etmek gerekiyor.  Bazı
satıcılar imar, tapu gibi konularda yatırımcılara yanlış bilgi-
ler verebiliyor. Gülcan Altınay konuyla ilgili şunları söyledi:
“Arsa satın alırken öncelikle kişiler tapuya gidip üzerinde
herhangi bir haciz vs. var mı diye baktırabilir ve belediyeye
gidip arsanın imar durumu hakkında sorgulama yaptırabi-
lir. Bunlarla uğraşmak istemiyorsa da özel ekspertiz de an-
laşıp, ekspertize bütün arsanın araştırmasını yaptırabilir.
Tapu esnasında da resmi olarak ödemeler banka yoluyla
yapılır imzalar atılır.”

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga damgawebgazetedamga

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel 
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve

spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor.  Zengin haber seçenekleri ve tarafsız
habercilik anlayışıyla hizmet veren web sitemize 

ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

ARİF ELMAS

Son dönemde satılık konutlarda fiyatlar,
ortalama yüzde 50 arttı. Bu oran İstanbul’da bazı
bölgelerde yüzde 100’e kadar çıktı. Artan fiyatlar
nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler ise
arsalara yöneldi. Bütçe dostu olması nedeniyle 
İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu
civarları büyük rağbet görüyor

İstanbul’a yakın arsalara 
ilGi büyük

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay,
“Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ 
Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor.  Onun 
dışında Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler isteniyor” dedi.

Gazeteciler için
anlamlı sergi
Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam
merkezi olan Gebze Center AVM, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü için Gebze
Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile Nostalji
Fotoğraf Sergisi etkinliğini gerçekleştirdi

Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşa-
mına önemli bir katma değer sağlayan gebze Cen-
ter AVM, 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü

nedeniyle, gebze gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan
'nostalji 22' fotoğraf sergisini ziyaretçilerinin katılımına açtı.
gebze Center AVM'de yapılan nostalji 22 fotoğraf sergisine ilgi
yoğun oldu. Serginin açılış töreni protokol ve basın mensupları-
nın yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Açılış programına AK
Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 24. Dönem CHP Kocaeli
Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, gebze Kaymakamı Mustafa
güler, gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, siyasi partilerin
ilçe Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de
katıldı. 10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe
girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensupları-
nın haklarını düzenleyen ve 'Çalışan gazeteciler günü' olarak
kabul edilen bu özel gün nedeniyle düzenlenen nostalji 22 Ser-
gisi’nde geçmiş yılarla ait çeşitli gazeteler yer aldı. gazetelerin
o dönemki habercilik anlayışı, ülke ve yerel gündemde yer alan
konulardan oluşan gazete görsellerinin bulunduğu sergi ziyaret-
çilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

140 eczane dezenfekte edildi
BaşakşehirBelediyesi, Kovid-19
salgının farklı varyantlarla ortaya çık-
masının ardından ilçedeki önlemlerini

arttırdı. Önlemler kapsamında ilçe sakinlerinin
uğrak noktalarından olan eczanelerde dezenfek-
siyon işlemleri gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını-
nın son dönemlerde farklı varyantlarla ortaya
çıkmasının ardından Başakşehir Belediyesi, ilçe

genelindeki önlemlerini arttırdı. İlçe sakinlerinin
sıklıkla gittiği eczanelerde kapsamlı dezenfeksi-
yon işlemleri yapıldı. Başakşehir Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
bulunan 140 eczanede dezenfeksiyon işlemlerini
tamamladı. Çalışmayla birlikte eczanelerdeki
muhtemel hastalık bulaşlarının en aza indiril-
mesi hedeflendi.



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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PATRİK Theophilos, İngi-
liz The Times gazetesinin 
pazar günleri yayımlanan 

versiyonu The Sunday Times’ta, 
“Hristiyanlar inançlarının be-
şiğinde tehdit altında” başlıklı 
makale kaleme aldı. Makalede, 
Hristiyanların Kudüs’teki varlığı-
nın tehdit altında olduğuna işaret 
eden Theophilos, “Kiliselerimiz 
İsrailli radikal gruplar tarafından 
tehdit ediliyor. Aşırılık yanlısı 
Siyonistlerin elinde, Kudüs’teki 
Hıristiyan topluluğu büyük acı 
çekiyor. Kardeşlerimiz nefret 
suçlarının mağdurları.” ifadele-
rini kullandı. Patrik Theophilos, 

Hristiyanlara ait kiliselere sürekli 
saygısızlık yapıldığını ve bura-
ların tahrip edildiğini belirte-
rek, “Din adamlarımız sıklıkla 
gözdağına maruz kalıyor. Bu 
radikal grupların yeminli niyeti, 
Hristiyan cemaatinin ışığını Eski 
Şehir’den söndürmek.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Hristiyanlar için yıkıcı olabilir
Yafa kapısında İsrailli bir radikal 
grubun, gayrimeşru şekilde ele 
geçirdikleri iki büyük binayı işgal 
etmeye çalıştığına değinen The-
ophilos, şu ifadelere yer verdi: 
“Oldukça samimiyetsiz şekilde, 

oradaki fiziksel varlıklarının 
Hristiyan mahallesinin bütün-
lüğünü etkilemeyeceğini iddia 
ediyorlar. Ancak, birkaç yıl önce 
onlar tarafından aldatıcı şekil-
de ele geçirilen Kutsal Mezar’a 
daha da yakın bir yer olan St. 
John’s Hostel’deki eylemlerin-
den biliyoruz ki, bu doğru değil. 
Davranışları tüm Hıristiyanlar 
için yıkıcı olacak. Nesiller boyu 
burada yaşayan yerel ailelere 
kendi evlerinde istenmeyen 
oldukları hissettirilecek ve 
Hristiyan inancının doğduğu yeri 
ziyaret etmeyi özleyen hacıların 
deneyimleri azalacak.”

PATRİK 
liz The Times gazetesinin 
pazar günleri yayımlanan 

Kudüs Rum Ortodoks 
Kilisesi Patriği 3. The-
ophilos, Hristiyanların 
Kudüs’teki varlığının 
aşırılık yanlısı Siyo-
nistlerin faaliyetleri 
nedeniyle tehdit al-

tında olduğunu, kilise-
lerin radikal gruplar 

tarafından tahrip 
edildiğini bildirdi

ABD’nin New Jersey eyaletinde bölge yöneticisi seçilen Tayfun Selen, ABD Kongresine girmeyi hede� ediği aday adaylığı sü-ABD’nin New Jersey eyaletinde bölge yöneticisi seçilen Tayfun Selen, ABD Kongresine girmeyi hede� ediği aday adaylığı sü-
reciyle ilgili, “Türk toplumunun Amerikan siyasetindeki gözü, kulağı olmak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak.” dedireciyle ilgili, “Türk toplumunun Amerikan siyasetindeki gözü, kulağı olmak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak.” dedi

Daha önce de ABD’deki ilk 
Türk belediye başkanı olan 
ve Türk toplumunun yoğun 

yaşadığı New Jersey’de Amerikan 
Temsilciler Meclisine girmek için 
kampanya yürüten Türk asıllı Ame-
rikan vatandaşı Tayfun Selen, yaptığı 
açıklamada, hazirandaki ön seçim-
lerde Cumhuriyetçi Partinin Kongre 
adayı olarak başkent Washington’da 
da Türk Amerikan toplumunun ilk 
temsilcisi olma şansını yakalamayı 
çok istediğini belirtti. ABD’nin ilk 
Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen, 
New Jersey’de bölge başkanlığına 
seçildi Mimarlık alanında kendine ait 
bir şirketin sorumluluğunun yanında 
geçen günlerde New Jersey’e bağlı, 
500 binden fazla nüfusa sahip Mor-
ris bölgesinde İdari Kurulu Başkanı 
seçilen Selen, üçüncü bir iş olarak 
7 Haziran’daki ön seçimlere var gü-
cüyle hazırlandığını, günlük 3-4 saat 
uykunun dışında kalan vaktinin her 
dakikasını değerlendirmek zorunda 
olduğunu söyledi. Partilerin Kongre 

adaylarının belirleneceği ön seçimle-
rin ortak amaçlar için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olduğunu ifade 
eden Selen, “Önümüzde Kongre-
ye girmek için bir şans var ve bunu 
değerlendirmek zorundayız. Ailem 
ve sorumluluklarım var ama gerekir-
se bir güne 3 gün sığdırarak bu işin 
üstesinden geleceğiz.” dedi. 

Amerikan siyasetini
zenginleştireceğiz
Amerikan Kongresinde Türklerin dı-
şındaki etnik grupların çoğunun tem-
silcileri bulunduğu gerçeğine dikkati 
çeken Tayfun Selen, Türk Amerikan 
toplumunun da başkent Washing-
ton’a bir siyasetçi göndermesinin 
vaktinin çoktan geldiğini belirterek, 
“Türk toplumunun Amerikan siya-
setindeki gözü, kulağı olmak benim 
için büyük bir gurur kaynağı olacak.” 
ifadesini kullandı.
Selen, “Amerikan Kongresindeki 
tablonun eksik parçasını biz tamam-
layabiliriz. Kazanmamız durumunda 

Amerikan 
siyasetindeki 
mozaiği de 
zenginleştirmiş 
olacağız.” diye-
rek, Temsilci-
ler Meclisinde 
bir Türk’ün 
yer almasının, 
Amerikan 
siyasetine ve 
Kongredeki di-
ğer 434 üyenin 
farkındalığına 
sağlayacağı 
katkıya vurgu 

yaptı. ABD’de 500 binden fazla Türk 
olduğuna inandığını ve birlik olmaları 
halinde hiç zorlanmadan başkente 
bir temsilci gönderebileceklerine 
işaret eden Selen, “Türk toplumunun 
içinde bana destek veren çok kişi var. 
Fakat ilgilenmeyenler de çok. Güçlü 
bir toplumuz ama gücümüzü iradeye 
yansıtmıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Suçu bazen de kendimizde
aramalıyız
Türk Amerikan toplumunun kendi 
sorunlarını siyasetin en üst makam-
larına taşımak için yeterli duyarlılığa 
henüz ulaşmadığı tespitinde bulunan 
Tayfun Selen, “Bunun suçunu bazen 
de kendimizde aramalıyız. Ben onlara 
kararların alındığı masada bir sandal-
ye vadediyorum ama bu arzumu daha 
güçlü anlatma konusunda eksiklerim 
olabilir.” dedi. Selen, diğer etnik 
grupların az ya da çok temsilcisinin 
olduğu bir platformda Türk toplu-
munun da kendisini yansıtacak bir 
aynasının olmasını çok önemsediğini 
belirterek, “Maalesef şu an bizim bu 
karar mekanizmasında bir temsilci-
miz yok ve bu çok büyük bir boşluk.” 
ifadesini kullandı. Adaylık sürecini 
yakından takip etmek isteyenler için 
“selenforcongress.com” web sayfasını 
faaliyete geçirdiklerini dile getiren 
Türk kökenli aday, bu platform 
üzerinden isteyen herkesin kendisine 
ulaşıp, eleştiri, destek ve tavsiye gibi 
her türlü maddi ve manevi katılım 
sağlayabileceğini söyledi. Siyasi yarışa 
girdiği New Jersey’in 11. Bölgesin-
de halihazırdaki Kongre üyesinin 
bütçesiyle karşılaştırıldığında kendi 
kampanyasını çok daha mütevazi bir 

bütçeyle başlattığını belirten Selen, 
bölgesindeki Amerikan seçmeniyle 
de irtibatının sağlamlığına ve hazi-
randaki ön seçimler için çok iddialı 
olduğuna vurgu yaptı.

ABD tecrübesi benzin
istasyonunda başladı
ABD’ye geldiği 1996 yılında ilk iş 
olarak bir benzin istasyonunda çalış-
mak zorunda kaldığını, yaklaşık 10 yıl 
sonra ise Bank of Amerika gibi büyük 
bir finans kuruluşunda yüzlerce kişiyi 
ve yüz milyonlarca doları idare eden 
bir pozisyona yükseldiğini anlatan 
Tayfun Selen, ABD’nin gayret göste-
ren her göçmene sunduğu fırsatları 
bu sefer merkezi siyaset mecrasında 
değerlendirmek istediğini anlattı. 
ABD’de geçirdiği 25 yılın son 10 yılını 
yerel idare mekanizmalarında tecrü-
be kazanmakla geçirdiğini söyleyen 
Selen, 39 küçük ilçenin bağlı olduğu 
Morris Bölge İdare Kurulu Başkanı 
olarak yerel siyasette en üst noktaya 
geldiğini, Kongre yarışında en çok 
yerel yönetimde tabandan başlaya-
rak edindiği tecrübelere güvendiğini 
ifade etti. Türk yönetici, Morris 
Bölgesinde 500 milyon dolara yakın 
bir bütçeyi hizmete dönüştürmekle 
sorumlu 7 kişilik yönetim kurulunun 
üst yöneticisi olarak, yerel yönetim-
lerde edindiği bu tecrübelerin girdiği 
yarışta kendisine büyük avantaj sağ-
ladığına dikkati çekti. Cumhuriyetçi 
Partinin ilçe yönetim kurulu üyeliğiy-
le başladığı yerel yönetim tecrübesin-
de, 2020’de girdiği seçimde 147 bin 
oyla Morris Bölgesi yönetimine giren 
Selen, bu rakamın bölge tarihinde alı-
nan en yüksek oy olduğunu bildirdi.

ABD KONGRESİ İCİN
1 TURK ADAY ADAYI

STEİNMEİER İKİNCİ
DÖNEME HAZIR

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, yeni 
hükümette Türkmenlerin de temsil edilmesini bekledik-

lerini ve bu konuda söz aldıklarını belirtti
SALİHİ, yeni dönemde 
Türkmen milletvekillerinin 
Mecliste hem Şii hem de 

Sünni gruplar içinde yer aldığını 
hatırlattı. Salihi, “Biz Türkmen 
vekiller olarak da ayrı bir Türkmen 
Grubu kurduk ve bunun başkanlı-
ğına da ben seçildim. Türkmenlerin 
hak ve hukukunu savunma görevim 
var.” dedi. Türkmenler için Başba-
kan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı gibi görevlere de talip 
olduklarını kaydeden Salihi, şunları 
söyledi: “Irak’ta hâlâ Türkmenleri 
siyaset ve sistemin dışına itme ve 

cezalandırma politikası mevcut. An-
cak Türkmenler olarak her zaman 
Şii ve Sünnilerin birleşmesinden 
yanayız. Türkmenler Irak’ın çimen-
tosudur. Türkmenlere zarar verilirse 
Irak’ın birliği tehlikeye girer. Irak 
siyasetinde etkimiz ve ağırlığımız 
söz konusu. Özellikle iktidarı oluş-
turacak Şii gruplarla temaslarımız 
oldu. Türkmenlere yeni kabinede iyi 
bir bakanlık verilmesi için bize söz 
verildi ve bu gerçekleşecek.” Irak’ta 
10 Ekim 2021’de yapılan genel se-
çimlerde Türkmenler 329 sandalyeli 
Meclise 7 milletvekili göndermişti.

IRAKLI TÜRKMENLER
BAKANLIK SÖZÜ ALDI

ALMANYA’DA iktidardaki 
koalisyon ortaklarından Yeşiller 
de Cumhurbaşkanı Frank-Wal-

ter Steinmeier’ın bir dönem daha görev 
yapmasına yeşil ışık yaktı. Yeşiller eş 
genel başkanları Robert Habeck ve 
Annalena Baerbock tarafından yapılan 
ve diğer üst düzey parti mensupların-
ca da imzalanan ortak açıklamada, 
“Frank-Walter Steinmeier ilk dönemin-
de ülkemize harika bir hizmet veren son 
derece saygıdeğer ve çok iyi bir federal 
cumhurbaşkanıdır” denildi. Sosyal 
Demokrat Parti (SPD) üyesi olan ve 
Yeşiller’in bu açıklamasıyla birlikte tüm 
koalisyon partilerinin desteğini 
toplamayı başaran Steinmeier, 
2017’den beri Almanya Cumhur-
başkanlığı görevini sürdürüyor. 
Daha önce koalisyon ortak-
larından Hür Demokrat 
Parti (FDP) de Ste-
inmeier’e desteğini 
açıklamıştı. Alman 
haber ajansı dpa, 
parlamentodaki 
en büyük muha-
lefet grubu olan 

muhafazakâr Hristiyan Demokrat Parti 
(CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) 
ittifakının da muhtemelen Steinmeier’e 
destek vereceğini bildirdi. CDU ve CSU 
liderlerinin Çarşamba günü yapacağı 
video konferans görüşmesi öncesi parti 
kaynaklarından edindiği bilgileri aktaran 
ajans, CDU liderlerinin Steinmeier’ın 
adaylığından duydukları memnuniyeti 
ifade ettiklerini belirtti.

Seçim 13 Şubat’ta
Steinmeier’ın Federal Seçiciler Kuru-
lu’nun 13 Şubat’ta gerçekleştireceği 
oturumda yeniden cumhurbaşkanı seçi-

lerek beş yıl daha görevde kalmasına 
kesin gözüyle bakılıyor. Federal 

Seçiciler Kurulu, her beş yılda bir 
sadece cumhurbaşkanını seçmek 
için toplanıyor. Bu kurul, Federal 
Meclis (Bundestag) üyelerinden 

ve 16 eyalet meclisinin tem-
silcilerinden oluşuyor. Al-
manya’da yasalar, devletin 

başı konumundaki 
cumhurbaşkanı 
tarafından imza-
lanmadan yürürlü-

ğe girmiyor.

FRANSA’DA Kovid-19 
aşısı olmayan 63 yaşındaki 
kişi, aşılı olmayanların ca-

nını çok sıkmak istediğine yönelik 
açıklaması nedeniyle Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron hakkında 
suç duyurusunda bulundu. Fransız 
basınındaki haberlere göre, ül-
kenin güneyindeki Rosiers-d’Eg-
letons semtinde yaşayan emekli 
Didier Lalande, Macron’un söz 
konusu açıklamasını “ayrımcı-
lık” olarak nitelendirdi. “(Aşılı 
olmayanlara yönelik) Kısıtlamalar 
getiriliyor, buna saygı duyuyorum 
ancak aşısızların vatandaşlığının 
sorgulanmasını tahammül edile-
mez buluyorum.” diyen Lalande, 
Macron hakkında 
suç duyurusun-
da bulunduğunu 
belirtti. Lalande, bu 
suç duyurusunun 
sonuçlanmayacağını 
bildiğini, bunun sem-
bolik eylem olduğu-
nu ifade etti. 

Macron için 
soruşturma

FRANSA’DA 
aşısı olmayan 63 yaşındaki 
kişi, aşılı olmayanların ca-

HRİSTİYANLAR KUDUS İÇİN ENDİŞELİ

ABD’DE yetişen Türk genç-
lerine yerel yönetim mekaniz-
malarındaki görevlere talip 
olmalarını tavsiye eden Tayfun 
Selen, bu işin başlangıcında 
beklenti içine girmeden hizmet 
etme arzusuna sahip olmanın 
önemine değindi. Türk toplu-
munun bu topraklarda artık 
bir kaç nesli geride bıraktığı 
ve Amerika’da yetişen, kapa-
site sahibi çok ciddi bir genç 
nüfusa sahip olduğuna işaret 
eden Selen, bu gençlerin yerel 
yönetimlere gönüllü olarak 
dahil olmaları, çeşitli komis-
yon, kulüp ve yardım kampan-
yalarında tecrübe kazanmaları 
tavsiyesinde bulundu. “Politi-
kada gönüllü faaliyetler bu işin 
ilk basamağı, Washington’daki 
merkezi yönetime talip olmak 
son basamağı olmalı.” diyen 
Türk idareci, gençlerin yerel 
yönetimlerdeki küçük başlan-
gıçlar sayesinde sistemi öğren-
meleri ve bağlantılarını inşa 
etmelerinin gelecekte oluştu-
racağı fırsatlara dikkat çekti. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümünden 1992’de 
mezun olan 50 yaşındaki Selen, 
1996’da ABD’ye yerleşerek 
2017’de 12 bin nüfuslu Chat-
ham’da önce belediye mec-
lisine ardından da belediye 
başkanlığına seçilmiş, ABD’de 
bu göreve gelen ilk Türk olarak 
tarihe geçmişti. New Jersey 
Morris Bölge İdari Kurulunda 
bir önceki dönem üye olarak 
görev alan Selen, hafta içi 
yapılan törenle aynı bölgenin 
yönetim kurulu başkanlığına 
seçilerek yerel yönetimdeki 
en üst yönetici olma özelliğini 
kazanmıştı.

Gönüllü 
faaliyetler 

önemli

SALİHİ
Türkmen milletvekillerinin 
Mecliste hem Şii hem de 

ALMANYA’DA 
koalisyon ortaklarından Yeşiller 
de Cumhurbaşkanı Frank-Wal-

Almanya’da koalisyon hükümetindeki üç partinin de desteğini alan Frank-Walter 
Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanlığı görevindeki ikinci dönemine hazırlanıyor

koalisyon partilerinin desteğini 
toplamayı başaran Steinmeier, 
2017’den beri Almanya Cumhur-
başkanlığı görevini sürdürüyor. 
Daha önce koalisyon ortak-
larından Hür Demokrat 
Parti (FDP) de Ste-
inmeier’e desteğini 
açıklamıştı. Alman 
haber ajansı dpa, 
parlamentodaki 
en büyük muha-
lefet grubu olan 

lerek beş yıl daha görevde kalmasına 
kesin gözüyle bakılıyor. Federal 

Seçiciler Kurulu, her beş yılda bir 
sadece cumhurbaşkanını seçmek 
için toplanıyor. Bu kurul, Federal 
Meclis (Bundestag) üyelerinden 

ve 16 eyalet meclisinin tem-
silcilerinden oluşuyor. Al-
manya’da yasalar, devletin 

başı konumundaki 
cumhurbaşkanı 
tarafından imza-
lanmadan yürürlü-

ğe girmiyor.
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PIYANISTIN yakını, bazıla-
rının Blet’in ölümünü intihar 
gibi göstermeye çalıştığını 

ancak onun sağlıklı olduğunu ve ha-
yatını kaybettiği akşam sosyal medya 
hesabından canlı yayın yapmayı 
planladığını aktardı. Blet’in ölümün 
ardından Fransız gazeteci Pierre 
Jovanovic, yarın sabah Blet’i anacağı-
nı belirterek, “Stephane Blet 7 Ocak 
2022’de meleklerle buluşmaya gitti. 
Bundan böyle cennette piyano çala-
cak, Liszt Satie Giulini’yi ve çok sev-
diği bestelerini tekrarladığı herkesle 
buluşacaktır.” ifadesini kullandı. Blet 
ile birçok program yapan YouTuber 

Jim le Veilleur de Blet’in intihar et-
meye niyeti olmadığını ancak maddi 
sorunlar yaşadığını söyledi.

15 Mart’ta AKM’de konser verecekti
Blet’in vefatına ilişkin konuşan 
danışmanı Dilek Akdemir, ünlü 
piyanistle geçen yıl eylülden bu yana 
tanıştıklarını ve etkinliklerini plan-
lamada piyaniste yardımcı olduğunu 
belirtti. Akdemir, ünlü piyanistin 
2016’dan bu yana, uğradığı boykotlar 
nedeniyle maddi imkansızlık için-
de olduğunu kaydederek, “Sadece 
şimdiye kadar piyasaya sürülmüş 
plaklarından gelen teliflerle geçimini 

sağlıyordu. 
Kendisine 
destekte bu-
lunmak üze-
re konserler 
ayarlamak 
için sürekli 
belediye-
lerle, kültür merkezleriyle görüşme 
içindeydim.” şeklinde konuştu. 
En son Blet’in 15 Mart’ta Atatürk 
Kültür Merkezinde (AKM) “Türk 
Osmanlı Rapsodisi” etkinliği dü-
zenlemesi için anlaşma sağladıkla-
rını anlatan Akdemir, “Gösterinin 
reklamları bugün yapılmaya başla-

mıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, 
fakat nasip olmadı.” dedi. Akdemir, 
Blet’in 7 Ocak’ta İsviçre’ye, Türk 
kökenli bir arkadaşına ziyarette 
bulunmak üzere gittiği, ardından 
Fransa’ya geçip annesini ziyaret 
ettikten sonra 25 Ocak’ta Türkiye’ye 
dönmeyi planladığı bilgisini paylaştı.
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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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RAP müziğin en genç ve 
yetenekli isimlerinden 
Zegas yeni şarkısı Sakın 

Ha’yı B/POP etiketiyle yayınla-
dı. Yeni şarkısı “Sakın Ha” ile 
ilgili konuşan Zegas, “Hayalle-
rimi yıkan çok oldu ama ben 
her seferinde daha da hırslan-
dım. Bu şarkıyla kariyerimde 
yeni bir sayfa açtım, 2022’de 
birçok şarkıyı daha yayınlaya-
cağız.” dedi. İzmir sokakların-
da kendine has tarzıyla yazıp 
bestelediği parçalarını seslen-
dirirken keşfedilen Zegas, mü-
zik kariyerinin 7. profesyonel 
çalışması ile karşımızda. 2006 
yılında rap müzik ile tanışan, 
küçük yaşlardan bu yana 
şiirler yazarak kendisini ge-
liştiren genç müzisyen Zegas, 
2012’de ilk konserine çıkmıştı. 
Zegas’ın sözü ve müziği ken-
disine ait olan yeni çalışması 
“Sakın Ha”nın kayıtları Ozan 
Çolakoğlu’nun sahibi olduğu 
Ozinga Production stüdyosun-
da yapılırken, düzenlenmesi 
Utku Ünsal ve Emre Kıral, 
video klibi ise Cenkay Keser 
imzası taşıyor.

RAP DÜNYASINA 
YENİ İSİM

BEYOGLU’NDA BEYOGLU’NDA 
GELECEGE ISIK VARGELECEGE ISIK VAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediye-Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Beyoğlu Belediye-

si’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Geleceğe Işık 2’ sergisi sanatseverlerle buluştusi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Geleceğe Işık 2’ sergisi sanatseverlerle buluştu KIZ ÇOCUKLARINA 
HARCANACAK

Senfoniç sürprizi

SAHNEYE 
MELEK İNDİ!

Sergiden elde edilecek gelir

TURK HAYRANI PiYANiST 
YASAMINI YiTiRDi
Türk hayranı olarak bilinen Fransız piyanist Stephane Blet, 7 Ocak’ta bulun-
duğu Cenevre’de bir evin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti

Tarık Zafer Tunaya Kültür Mer-
kezi F Sanat Galerisi’nde bu yıl 
ikincisi düzenlenen ‘Geleceğe 

Işık 2’ sergisine; Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan 
Yavuz, ve Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra çok 
sayıda sanatçı ile sanatsever katıldı. 
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
düzenlenen ‘Geleceğe Işık 2’ sergi-
sinin geliri kız çocuklarının eğitimi 
için kullanılacak. Sergi 31 Ocak 2022 
tarihine kadar açık olacak. PAYDA 
Paylaşma ve Dayanışma Derneği yara-
rına gerçekleştirilen sergide; sanat-
çıların yanı sıra, genç yeteneklerden 
oluşan sanatçı kadrosunun eserleri de 

sergide yer aldı.

Pandemide sanat önem kazandı
Açılış töreninde konuşan Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Öz-
kan Yavuz, sanatın iyileştirici ve bir-
leştirici gücünün olduğunu söyleyerek 
şöyle devam etti: “Birçok sanatseveri 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezine 
çekmeyi başardık. Pandemi dönemin-
de sanatın birleştirici ve iyileştirici 
gücünü daha fazla hissettik. Pandemi 
döneminde kültür sanat etkinlikle-
rinden bir anda koptuk. Bu dönemde 
sanatın hayatımızdaki yerini daha iyi 
anladık. Sanat; düşündüren, öğreten 
ve bizi bir araya getiren bir etkinlik. 
Pandemi, sanatın önemini bir kez 
daha bize öğretti. Sanatsız yaşamak 

hiç de kolay değilmiş. Sanat bir lüks 
değil, bir ihtiyaçtır. Kapsayıcı olma-
ya çalışan etkinlikler düzenlemeye 
çalıştık. Her zevke ve her yaşa hitap 
eden etkinliklerle sanatı insanlarla 
buluşturduk.”

Sanatçıya desteğimizi artırdık
Gönüllü çalışmaların profesyonel 
çalışmalardan daha zor olduğunu 
belirten Bakan Yardımcısı Yavuz 
sözlerini şöyle noktaladı: “Bakanlık 
olarak sanatın her alanında sanatçıla-
ra verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. 
Pandemi döneminde de özellikle sah-
ne ortamı bulamayan sanat dalları için 
desteklerimiz artırdık. Geleceğe Işık 
sergisine başarılar diliyorum. Sanatçı 
ve sanatseveriniz bol olsun.”

ÖMER FARUK ARPACIK

TÖRENDE konuşan Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, “Beyoğlu’nda güzel bir 
etkinliğe imza attık. Sergi bu 
ayın sonuna kadar sanatseverle-
rin hizmetinde olacak. Bu sergi 
bir sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında gerçekleştiriliyor. 
Bu sergiden elde edilecek gelir, 
kız öğrencilerin eğitimlerine 
katkı sunacak. Beyoğlu Bele-
diyesi olarak kız çocuklarının 
eğitimini önceleyen bir anlayışla 
bu serginin açılmış olması bizim 
birincil önceliğimizdi. Hem pro-
fesyonel hem de genç yetenekle-
rin eserleri bu sergide yer alıyor. 
Sergide oldukça başarılı eserler 
var. Emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

HAKTAN’IN müziğin 
tabularına meydan okuyan 
sesi ve eşsiz yorumuyla 

başlayan muhteşem gece, ilerle-
yen saatlerde tam anlamıyla bir 
müzikal şölene dönüştü. Dillere 
pelesenk olan şarkılarını Yeni 
Gazino’yu dolduran yüzlerce mü-
ziksever ile birlikte koro halinde 
seslendiren Haktan, kendisini 
dinlemeye gelen Asena ile hatıra 
fotoğrafı çektirerek geceyi ölüm-
süzleştirdi. Haktan’dan sonra 
sahnedeki yerini alan Oryantal 
Nebahat, kıvrak danslarıyla izle-
yenleri mest etti. Gecenin ikinci 
bölümünde ‘’assolist’’ olarak sah-
nedeki yerini alan son dönemin 
en başarılı kadın sanatçılarından 
Melek Mosso, ilk kez gazino sah-
nesine çıktığını dile getierek son 
derece heyecanlı olduğunu ifade 
etti. Sesi ve yorumunun yanı sıra 
güzelliği ve zerafetiylede göz 
kamaştıran başarılı sanatçı Melek 
Mosso, geceyi hemen hemen tüm 
şarkılarda kendisine eşlik eden 
müzikseverlere teşekkür ederek 
noktaladı.

Son dönemin popüler kadın 
şarkıcılarından Melek Mosso 
ve güçlü yorumuyla herkesi 
kendine hayran bırakan 
Haktan geçtiğimiz akşam 
Yeni Gazino’da sahne aldılar

ILK haftasında yarım milyon 
kişiye ulaşan filmi izleyen şehit 
ve gazi yakınları zaman zaman 

gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinlik-
le ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Kılavuz, filmi çok etkileyici bulduğunu 
ve izlerken gözyaşlarını tutamadığını 
belirterek emeği geçenler teşekkür 
etti. Filmin Eren Bülbül’ün hayatını 
gerçekçi bir şekilde aktardığını dile 
getiren Kılavuz, “Aynı Çanakkale’de 
cepheye giden on beşliler gibi vata-
nı namına, milletin adına büyük bir 
sorumluluk üstleniyor.” dedi. Kılavuz, 
filmden alınması gereken mesajlar 
olduğuna işaret ederek “Vatan top-
raklarının her bir karışı şehit kanıyla 

sulanmıştır. Dolayısıyla birliğimizin, 
beraberliğimizin, kardeşliğimizin her 
zamankinden daha fazlasıyla artırıl-
ması gerektiğini özellikle vurgulamak 
istiyorum.” diye konuştu. Kılavuz, 
ayrıca bu türden gerçek kahramanlık 
hikayelerini yansıtan sinema filmleri, 
tiyatro ve yapımların çoğalması gerek-
tiğini aktardı.

Eren’ler asla bitmez
TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman 
Aylar ise kendisinin de bir gazi 
olduğunu, filmde geçen operasyon 
sahnelerini çok gerçekçi bulduğu-
nu söyledi. Aylar, şehit yakınlarının 
filmi izlerken çok gözyaşı döktüğün 

anlatarak “Şehit ailelerimiz geçmişi 
yaşadı. Askerlerimizin eşleri, çocuk-
ları babalarıyla birlikte şehit olmadan 
önceki anlarını hatırladılar. Onun 
hüznünü yaşadılar.” dedi. Filmde 
Eren Bülbül’le beraber Şehit Astsu-
bay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in 
kahramanlık hikayesini de gördükleri-
ni dile getiren Aylar, “Bu ve bunu gibi 
vizyona giren filmleri terör ve teröre 
yandaşlık yapan partilerle beraber 
yürüyen siyasetçilere, bürokratlara 
tavsiye ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Aylar, Eren Bülbül’ün bir kahraman 
olduğunu söyleyerek “Eren Bülbül’ler 
bitmeyecektir. Bu ülkede kahraman-
lar bitmeyecektir.” diye konuştu.

Şehit ve Gazi yakınları, Eren Bülbül’ün doğum Şehit ve Gazi yakınları, Eren Bülbül’ün doğum 
günü olan 1 Ocak’ta vizyona giren TRT Ortak Ya-günü olan 1 Ocak’ta vizyona giren TRT Ortak Ya-
pımı “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledipımı “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından bir sinema salonunda düzenlenen et-
kinliğe 300’e yakın şehit ve gazi yakınının yanı sıra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz katıldı

ANTALYA Devlet Senfoni Orkest-
rası (ADSO), Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası’ndan başke-
mancı Menevşe Aydoğdu’yu konuk 
etti. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
konser sırasında sahneye çıkan 
‘Senfoniç’ adlı kedi, ilgi odağı oldu. 
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 
Aspendos Salonu’nda cuma akşa-
mı yapılan konserde orkestrayı şef 
Orhun Orhon yönetirken, Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
Başkemancısı Menevşe Aydoğdu 
da solist sanatçı olarak sahneye 
çıktı. Konserde Menevşe Aydoğdu 
kemanıyla besteci Max Bruch’un 
‘Op.26 No.1’ adlı keman konçerto-
sunu orkestra eşliğinde yorumlar-
ken, AKM’nin bahçesinde doğan 
‘Senfoniç’ adlı kedi de salona girdi. 
Sahneye çıkan kedi, konser sırasın-
da sanatçıların ayakları arasında 
gezindi. Program sonunda konseri 
seyreden çocuklar, sahneye çıkıp 
kediyi sevdi. 



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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

Galatasaray ile Tunç Holding’in yolları beşinci kez kesişti. Bu sezon Galatasaray’a birçok alanda 
sponsorluk desteği veren Tunç Holding şimdi de Galatasaray Judo Takımı’na sponspor oldu

TUNÇ HOLDING REKORA GIDIYOR

YIL SUREN TERIM 
DONEMI BITTI!

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 22 Aralık 2017’de teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim ile 4 yıl sonra 
yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray’a 4’ü son döneminde olmak üzere toplam 20 kupa kazandırdı
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Galatasaray 
Kulübü 
Başkanı 

Burak Elmas, tek-
nik direktör Fatih 
Terim’le yolların 
ayrıldığını açıkla-
dı.  Sarı-kırmızılı 
kulübün internet 
sitesinde yer alan 
açıklamasında 
Elmas, “Seçim 
döneminin he-
men ardından, 
henüz mazba-
tamızı alma-
dan yaptığım 

çağrıyla, sözleş-
mesinin içeriğini 

dahi sorgulamadan 
Galatasaraylılık du-

ruşuyla göreve koşan; 
kulübümüzün geleceği 

için yönetim olarak 
inandığımız futbol stra-
tejisinin başarısı adına 

taşın altına bizimle bir-
likte elini koyan 7446 sicil 

numaralı divan kurulu üyemiz 
sevgili Fatih Terim hocamızla 

karşılıklı olarak kararlaştırdı-
ğımız üzere, kendisi halihazırda 

yürütmekte olduğu teknik direk-
törlük görevine bugün itibarıyla 

devam etmeyecektir.” ifadelerini 
kullandı. Terim’in tecrübelerinden 
her zaman faydalanacaklarını ak-
taran Elmas, açıklamasında şunları 
kaydetti: “Galatasaray için birlikte 
yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize 
ve kulübümüze sayısız büyük başa-
rılar yaşatan; bu sezon da Avru-
pa’da hepimizi gururlandıran bir 
başarıya imza atan Galatasaraylı 
Fatih Terim’in fikir ve tecrübele-
rinden her zaman faydalanmaya 
devam edeceğiz. Fatih hocamı-

za geçmişten bugüne yapmış 
olduğu büyük hizmetleri için 

başta yönetimimiz olmak 
üzere temsil etmekte oldu-

ğumuz Galatasaray Spor 
Kulübü ve camia-

mız adına 
teşekkür 
ederiz.”

Toplam 
20 kupa 

kaldırdı
Sarı-kırmızılı kulüpte 

22 Aralık 2017’de dördüncü 
kez göreve getirilen Terim, 
Galatasaray’ı ilk 2 sezonda Sü-
per Lig şampiyonluğuna taşıdı. 

Deneyimli teknik adam yöne-
timinde 2019’da hem Türkiye 

Kupası’nı hem de Süper Kupa’yı 
kazanan sarı-kırmızılılar, son 2 
sezonda ise beklentileri karşılaya-
madı. Son dönemde sportif açıdan 
istenilen sonuçların alınamaması, 

bu sezon şampiyonluk yarışının 
oldukça uzağında kalınması ve 
Mustafa Cengiz ile Burak Elmas 
yönetimleriyle yaşanan anlaşmaz-
lıkların ardından deneyimli teknik 
adamla yollar ayrıldı. Galatasa-
ray’ın başında 4 dönem (1996-
2000/2002-2004/2011-2013/2017-
2021) görev yapan Fatih Terim, 
teknik adam olarak kırılması güç 
rekorlara imza attı. Sarı-kırmızılı 
ekibin başında toplam 20 kupa 
sevinci yaşayan Terim, Türk futbol 
tarihinin Avrupa’da kazanılan 
ilk başarısı olan UEFA Kupası 
şampiyonluğunun da en önemli 
mimarlarından biri oldu. Terim 
yönetiminde Galatasaray, UEFA 
Kupası’nı kaldırarak Avrupa’da 
en önemli başarısını elde ederken, 
8 lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türki-
ye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı 
Kupası ve 3 kez de Süper Kupa 
şampiyonluğu kazandı. Fatih 
Terim, Galatasaray’ın başında 8 
kez lig şampiyonluğu yaşayarak, 
bu alanda önemli bir rekorun da 
sahibi oldu.

İlk dönemi başarılarla dolu
Galatasaray’ın efsanevi futbol-
cularından ve kaptanlarından 
biri olan Terim, sarı-kırmızılı 
takımdaki futbolculuk kariyerinde 
şampiyonluk kazanamazken, 4 
sezon süren ilk teknik direktörlük 
döneminde tarihi başarılara imza 
attı. A Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörlüğü görevinden ayrılması 
sonrası, Faruk Süren’in başkanlığı 
döneminde, 1996-1997 sezonunda 
Galatasaray’ın başına geçen Fatih 
Terim, 4 sezon boyunca sarı-kır-
mızılı takıma tarihinin en başarılı 
dönemini yaşattı. Fatih Terim, 
Galatasaray’da 4 sezon süren ilk 
döneminde 12 kupa kaldırmayı ba-
şardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst 
üste lig şampiyonluğuna ulaşan, 
2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaş-
kanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası 
şampiyonluğu elde eden Terim, 
2000 yılında UEFA Kupası’nı 
kaldırarak, Türk futbol tarihinde 
bir ilke imza attı ve kariyerinin de 
zirvesine çıktı. Daha sonra Ga-
latasaray’dan ayrılarak İtalya’nın 
Fiorentina takımının başına geçen 
Terim, ardından İtalyan devi 
Milan’da kısa süreli bir teknik 
direktörlük deneyimi yaşadı.

İkinci dönemi hayal kırıklığı
Fatih Terim’in 2000 yılında yolları-
nı ayırdığı Galatasaray’la yeniden 
buluşması, 2002-2003 sezonunun 
başında oldu ancak yaklaşık 2 
sezon süren bu macera hayal kırık-
lıklarıyla akıllarda kaldı. Sarı-kır-
mızılı ekipte başkanlığa seçilen 
Özhan Canaydın’ın, “Gönüllerin 
teknik direktörü” olarak yeniden 

göreve getirdiği Fatih Terim, bü-
yük beklentilerin oluştuğu sezonda 
takımıyla ligde ve Avrupa’da varlık 
gösteremedi. Terim yönetimindeki 
ikinci dönemde, ilk sezonunda 
şampiyonluğu Beşiktaş’a kap-
tırarak ligi ikinci sırada bitiren, 
Türkiye Kupası’na çeyrek finalde 
Malatyaspor’a elenerek veda eden 
Galatasaray, final oynama hede-
fiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar 
Ligi grubunu son sırada tamam-
ladı. Ayrıca söz konusu sezonda 
Fenerbahçe’ye karşı alınan 6-0’lık 
farkı yenilgi de akıllardan silinme-
di. 2003-2004 sezonuna kötü baş-
layan Fatih Terim yönetimindeki 
Galatasaray, ligde alınan başarısız 
sonuçlara ek olarak, Türkiye 
Kupası’na Çaykur Rizespor’a 5-0 
yenilerek veda ederken, Avrupa’da 
yine bekleneni veremedi. Şam-
piyonlar Ligi grubunu 3. sırada 
tamamlayarak 2000 yılında olduğu 
gibi yine UEFA Kupası’na giden 
sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin 
yeniden canlandığı bu kulvardaki 
ilk rakibi Villarreal’e turu ver-
mesi sonrası Terim’den de ayrılık 
sinyalleri geldi. Sezonun tamam-
lanmasına 8 hafta kala görevini 
bırakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı 
ekipteki 2. dönemini bu şekilde ta-
mamlamış oldu. Terim’in ardından 
son haftalarda teknik direktörlük 
görevine, sarı-kırmızılı ekipte fut-
bolculuğuyla efsane olmuş Gheo-
rghe Hagi getirildi ancak sezonu 
6. olarak bitirebilen Galatasaray, 
2004-2005 sezonunda Avrupa 
kupalarına dahi katılamadı.

Üçüncü döneminde tekrar 
ayağa kaldırdı
Başkanlık koltuğunu Adnan 
Polat’tan devralan Ünal Aysal’ın 
2011-2012 sezonu başında futbol 
takımını emanet ettiği Fatih Te-
rim, kendisine güvenenleri üçüncü 
döneminde mahcup etmedi.
Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sıra-
da bitiren ve başarısızlık adına pek 
çok rekor kıran sarı-kırmızılı takı-
mı yeniden ayağa kaldırmayı başa-
ran Terim, gerçekleştirdiği kadro 
revizyonuyla özlenen başarıların 
gelmesini sağladı. İlk iki sezon-
da lig şampiyonluklarına ulaşan, 
Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye karşı 
üst üste iki sene kazanan Terim 
yönetimindeki Galatasaray, 2012-
2013 sezonunda UEFA Şampiyon-
lar Ligi’nde çeyrek final oynadı. 
Terim, üçüncü sezonunda henüz 5 
hafta geride kalmışken görevinden 
alındı. Ünal Aysal’ın başkanlık 
görevine seçilmesinin ardından 
yaptığı en önemli hamlelerden biri 
olan Fatih Terim, sportif açıdan 
oldukça başarılı iki sezonu geride 
bırakmasına karşın idari anlaşmaz-
lıklar nedeniyle görevini bırakmak 

zorunda kaldı.
Galatasaray’ın tarihindeki en 
kötü sezonlardan birini geçirdiği, 
sezonu 3 farklı teknik direktör-
le tamamlamak zorunda kaldığı 
2010-2011 sezonunun ardından 
devraldığı futbol takımını tekrar 
ayağa kaldıran tecrübeli teknik 
adam, kazandırdığı 4 kupaya kar-
şın iç çekişmelerin kurbanı oldu.
Son döneminde Galatasaray ve 
A Milli Futbol Takımı’nı bir süre 
birlikte çalıştıran tecrübeli teknik 
adam, sözleşmesinin sarı-kırmızılı 
kulüpte feshedilmesinin ardından 
Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla 
Türkiye Futbol Federasyonunda 
görev başı yaptı.

Dördüncü döneme 
kupayla başladı
Fatih Terim, Galatasaray’ın ba-
şında 4. kez görev yaptığı döneme 
başarılı bir başlangıç yaptı.
2017-2018 sezonunda Igor Tudor 
ile yolların ayrılmasının ardından 
göreve getirilen Terim, söz konu-
su sezonda Galatasaray’ı Süper 
Lig şampiyonluğuna taşıdı. Fatih 
Terim yönetiminde 2018-2019’da 
da çıkışını sürdüren sarı-kırmızılı 
ekip, lig ve Türkiye Kupası şampi-
yonlukları elde etti. Galatasaray, 
2019’da Süper Kupa’yı da müzesi-
ne götürmeyi başardı.

Son 3 sezonda beklentileri 
karşılayamadı
Galatasaray, Terim yönetiminde 
son 3 sezonda istediği performansı 
sergileyemedi. 2019-2020 sezonun-
da Süper Lig’i 6. sırada tamamla-
yan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 
ise şampiyonluğu averajla Beşik-
taş’a kaptırdı. Bu sezon kadroda 
büyük oranda değişikliğe giden 
Galatasaray, ligin geride kalan 20 
haftalık periyodunda şampiyonluk 
yarışının oldukça uzağında kaldı. 
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye 
Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig 
ekibi Altaş Denizlispor’a elenerek 
taraftarına büyük üzüntü yaşat-
tı. Galatasaray, bu sezon lig ve 
Türkiye Kupası’nın aksine UEFA 
Avrupa Ligi’nde ise başarılı bir 
grafik çizdi. Grubunu namağlup 
bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna son 
16 turunda devam edecek.

GALATASARAY ile Tunç 
Holding 5’inci kez masaya 
oturdu.Tunç Holding bu 

sezon Galatasaray A Takımı’na ço-
rap sponsoru, Basketbol Takımı’na 

isim sponsoru, Kadın Futbol Takı-
mı’na sırt forma sponsorluğu ve vo-
leybol takımına ise yaka sponsorlu-
ğu desteği vermişti. Tunç Holding 
şimdi ise Galatasaray Judo Takı-
mına kol sponsorluğu sağladı. İki 
taraf Ali Sami Yen Spor Komplek-

si’nde düzenlenen imza töreninde 
bir araya geldi. Toplantıya Galata-
saray adına İbrahim Reha Keskin, 
Tunç Holding’ten ise Yönetim 
Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan 
katıldı. Azaphan, “Galatasaray ile 
iş birliği çalışmamız devam ediyor. 

Olimpiyatlara hazırlanan judo takı-
mına kol sponsorluğu anlaşmamızı 
yaptık. Galatasaray kulübünün 
ihtiyaç dahilinde daha ne kadar 
sponsorluk anlaşması yapılması 
gerekiyorsa o kadar sponsorluk 
anlaşması yapmaya hazırım” dedi.

HAKAN SONGUR

FATIH Terim, Galatasaray’ın başında 
görev yaptığı 4 dönemde tüm kulvarlarda 

571 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
müsabakalarda 333 galibiyet, 130 beraberlik 
ve 108 mağlubiyet yaşadı. Fatih Terim, Gala-
tasaray’ın başında lig tarihinin üst üste en 
çok şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü 
oldu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray’ın 
başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 

ve 1999-2000 sezonlarında mutlu 
sona ulaşarak şu ana dek kırıla-

mayan bir rekora imza 
attı.

Toplam 571 maçta Toplam 571 maçta 
333 galibiyet333 galibiyet

SARI-Kırmızılılar’da 
transfer hareketliliği 
başlıyor. Luyindama, 

Babel, Feghouli ve Yedlin ile 
bir aksilik olmazsa yollar ay-
rılacak. Ayrıca orta saha için 
Gedson Fernandes ile sağ 
kanat için Ola Solbakken’in 
açıklanması an meselesi. 
Galatasaray adına ligde işler 
istenildiği gibi gitmese de 
Avrupa’da yola tamgaz deva-
mediliyor... Bu anlamda ara 
transfer döneminin açılma-

sına sayılı günler kala hemiç 
hemde dış transferde Sarı- 
Kırmızılı ekipte hareket baş-
layacak. Bu anlamda ilk etap-
ta savunmada hayal kırıklığı 
yaratan Christian Luyindama 
ile sağ bek DeAndre Yedlin 
ile yollar ayrılacak. Hücumda 
kanatlarda forma giyen Ryan 
Babel ve Sofiane Feghouli de 
gönderilecek isimler arasında 
yer alıyor. Takıma katılacak 
ilk ismin de Gedson Fernan-
des olması bekleniyor. Bon-

servisi Benfica’da bulunan 23 
yaşındaki Portekizli ile her 
konuda anlaşıldı. Transfer 
dönemi açılır açılmaz resmi 
açıklamanın gelmesi an me-
selesi.

Her konuda anlaşıldı
CimBom’un kadroya katmak 
istediği bir diğer isim de Ola 
Solbakken. Norveç’te Bodo/
Glimt forması giyen 23 yaşın-
daki sağ kanat ile her konuda 
anlaşma sağlandı. 

Gedson Fernandes geliyorSPOR Toto Süper 
Lig’de sezonun ilk 
yarısını 15 puanla 

düşme potasında tamamla-
yıp en kötü performansını 
sergileyen Göztepe, ikinci 
devreye müthiş başlayarak 
aylar sonra düşme hattından 
sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı’n-
da Fraport Tav Antalyaspor’u 
konuk eden sarı-kırmızılılar, 
rakibini 4-0 yenerek derin 
bir nefes aldı. Bu sonuçla 18 
puana yükselen Göztepe, tam 
105 gün sonra düşme hattın-
dan kurtuldu. Averajla 16’ncı 

sıraya yükselen İzmir ekibi, 
oynadığı futbolla taraftarına 
umut verirken, ilk yarıda 
bekleneni veremeyen takıma 
yeni transferlerin de katılacak 
olması yüreklere iyice su serp-
ti.  Göztepe, bu maçta ilkleri 
gerçekleştirdi. Bu sezon ilk 
kez 2’nin üzerinde gol atmayı 
başaran Göztepe, bu sezon 
kalesinde de ilk defa gol 
görmedi. Antalyaspor maçına 
kadar tüm karşılaşmalarda 
gol yiyen Göz-Göz, kalesini 
savunmayı başarırken, hü-
cumda da çok etkili oldu. 

Göztepe kendine geldi



İTALYA Birinci Futbol 
Ligi’nin (Serie A) 21. 
haftasında Inter, sahasın-

da ağırladığı Lazio’yu 2-1 yendi. 
Milano’daki Giuseppe Meazza 
Stadı’ndaki karşılaşmada, şampi-
yonluk mücadelesi veren Inter ile 

orta sıralar-
daki Lazio 
kozlarını 
paylaştı. 
Ev sahibi 
takım, Ales-
sandro Bas-
toni’nin 30. 

dakikadaki golüyle 
1-0 öne geçti. Lazio, 

bu gole 35. dakikada 
Ciro Immobile ile 

yanıt verdi ve ilk yarı 1-1’lik 
eşitlikle tamamlandı. Inter, 67. 
dakikada Milan Skriniar ile 
bir gol daha bularak, Lazio’yu 
2-1 yendi ve 3 puan aldı. Bu 
galibiyetle Inter, puanını 49’a 
yükseltti ve ligde liderliğini 
sürdürdü. Haftayı puansız ka-
patan başkent takımı Lazio ise 
bu sezonki 7. yenilgisini Inter 
karşısında aldı. 

SPOR Toto 1. Lig’de son 3 hafta-
dır bileği bükülmeyen Eyüpspor, 
Gençlerbirliği’ni konuk etti. ilk 

yarıda iki ekip pozisyonlara girse 
de bunlardan yararlanamadı. Ev 

sahibinin üstün oynadığı ilk 45 
dakikada gol sesi çıkmadı 

ve soyunma odasına 
eşitlikle gidildi. İkinci 
yarıya da Eyüpspor hız-
lı başlayan taraf oldu. 
49. dakikada Bekir 
yılmaz’ın asistini 
iyi değerlendiren 
tecrübeli isim Umut 
Bulut takımını öne 
geçiren sayıyı attı: 

1-0. Ev sahibi, bu 
golün ardından teknik 

direktör Zafer Turan’ın 
hamleleriyle oyunun kontrolünü 

iyice ele aldı. Başkent temsilcisinin 
hocası Metin Diyadin’in ilk yarı ve 

ikinci yarıda yaptığı değişiklikler 

skora etki etmedi. Mücadelenin sonunda 
gülen taraf Eyüpspor oldu ve hanesine 
3 puanı yazdırmayı başardı. Bir sonraki 
hafta Eyüpspor, Keçiörengücü’ne konuk 
olurken, Gençlerbirliği evinde Adanaspor 
ile karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1’inci Lig’de 
koronavirüse yakalanan 
8 oyuncusu ve teknik 

direktör Fatih Tekke’den 
yoksun çıktığı deplasmanda 
zirve yarışındaki Royal Hasta-
nesi Bandırmaspor’u ilk yarıyı 
3-0 mağlup tamamlamasına 
rağmen tarihi bir geri dönüşle 
4-3 yenerek düşme hattından 
kurtulmak için umutlanan 
Altaş Denizlispor’da Ömer 
Şişmanoğlu, sahalara golle döndü. 
Denizlispor’un en skorer ismi olan 
tecrübeli forvet, 27 Kasım’daki İs-
tanbulspor deplasmanında takımının 
sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını 
sağlayan golü atıp ardından sakatla-
narak devreyi erken kapattı. Sakatlık 

problemleriyle boğuşan Deniz-
lispor’da yıldız golcü Ömer 
Şişmanoğlu, ilk yarının son 5 
maçında forma giyemezken, 
yeşil-siyahlılar bu periyotta 
1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 
düşme hattında kaldı. Sakat, 
cezalı ve koronavirüs geçiren 
futbolcuların çokluğunda 
tam olarak hazır olmamasına 

rağmen Bandırma deplasma-
nının 78’inci dakikasında oyuna 

giren Ömer, 90+5’inci dakikada 
attığı usta işi galibiyet golüyle takımı-
na hem 6 maç sonra 3 puanı hem 
de büyük moral kazan-
dırdı. Ömer, toplam 
gol sayısını 6’ya 
çıkardı.

Fenerbahçe’de herkesin aklı fikri 
yeni gelecek teknik adamda. 
Joachim löw ile yönetim arasında 

görüşmeler yoğun şekilde sürüyor. Ta-
raflar birçok konuda anlaşma sağlasa 
da kritik bir konuda pazarlıklar tıkan-
dı: Transfer bütçesi... Alman teknik 
adamın kadroya gerekli takviyeler için 
geniş bir bütçe istediği, üstelik eldeki 
oyuncuların da mümkün olduğunca 
satılmamasını talep etti. Fenerbahçe 
yönetimi ise oyuncu satmadan büyük 
bir bütçe yaratamıyor. yine de yöne-

tim, orta yolun bulunacağı konusunda 
ümitli. Bugün löw ile bir görüşme daha 
yapılması bekleniyor.

Hırvat basını: Bitti!
Diğer aday olan slaven Bilic, Beijing 
Guoan ile olan sözleşmesini resmen 
feshetti. çin ekibi, koronavirüsün 
futbolu etkilemesi nedeniyle Hırvat 
çalıştırıcının ayrılık kararı aldığını 
bildirdi. Başarılı teknik adamın fesih 
haberinden sonra gelen bir iddia, 
daha da büyük heyecan yarattı. Koç 

Grubu’na ait 
bir özel uçağın 
çin’e gittiği 
önesürüldü. 
Hırvat bası-
nında yer alan 
haberlerde de 
Fenerbahçe ile 
Bilic’in el sıkıştığı 
belirtildi. Teknik direktör 
konusunu bir an önce sonuçlandırmak 
isteyen yönetimin, bugün önemli bir 
adım atabileceği belirtildi.

SLAVEN BILIC 
AN MESELESI

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda 
Yukatel Kayserispor’a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 hafta-
ya yükselen Altay, ilk kez düşme hattına girerek kabus gördü

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 
1-0mağlup etti. Ev sahibi, 49. dakikada tecrübeli isim Umut Bulut ile 

zafere uzanırken, puan tablosunda da üst sıralara tırmandı

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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SEZONUN 2’nci haftasını 
6 puanla liderlik koltu-
ğunda, 7’nci haftayı ise 5 

galibiyetle 15 puan toplayıp 3’üncü 
sırada tamamlayan İzmir ekibi daha 
sonra inanılmaz bir düşüş yaşayarak 
18’inci basamağa kadar geriledi. 
Kayseri’de üst üste 5’inci yenilgisini 
alan siyah-beyazlılar, son 13 maçta 
10 mağlubiyet alırken, bu periyotta 
sadece 3 puan toplayabildi. Altay, 
18 yıl aradan sonra dönüp müthiş 
bir başlangıç yaptığı Süper Lig ‘de 
performansının devamını getire-
medi.  Süper Lig’de küme düştüğü 
2002-2003 sezonunda art arda 7 
yeniligi alan Altay, benzer bir seriye 

imza atarak şimdiden küme düş-
me adayları arasında gösterilmeye 
başladı. Geçen sezon siyah-beyazlı 
takımı 1’inci Lig’de Play-Off şampi-
yonu yaparak gönüllerde taht kuran 
teknik direktör Mustafa Denizli 
üst üste alınan başarısız sonuçlar 
nedeniyle eleştiri oklarının hedefi 
olurken, yönetimin transfer yasa-
ğını henüz kaldıramaması camiada 
endişeye neden oldu. “Vazgeçme 
durumumuz yok. Radikal karar-
lar alacağız” mesajı veren teknik 
patron Mustafa Denizli’nin Başkan 
Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı 
görüşme sonrası nasıl bir karar çıka-
cağı merak konusu oldu.

Altay ateşe düştü

Joachim Löw ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme katedildi, ancak 
transfer bütçesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bilic ise resmen Be-
ijing Guoan’dan ayrıldı. Koç Grubu’na ait bir uçağın Çin’e gittiği iddiası 
heyecan yarattı. Hoca konusunda bugün flaş bir gelişme yaşanabilir

SÜPER LIG’I VIRÜS VURDU
Süper Lig’de büyük takımlar sakatlık ve korona virüsle 

mücadele ediyor. Ligin 20. haftasında oynanan maç-
larda koronavirüs ve sakatlıklardan dolayı eksik olan 

takımların yaşadığı puan kayıpları dikkat çekti

SÜPER Lig’de 20. hafta 
geride kalırken, lider Trab-
zonspor 49 puanla en yakın 

takipçisi Konyaspor’un 10 puan 
önünde bulunuyor. Ligin 2. yarısına 
sakatlık ve korona virüs vakaları ile 
başlayan büyük takımlar zirve yarı-
şında yara aldı. Beşiktaş ’ta birçok 
sakat oyuncunun yanı sıra, korona 
virüse yakalanan Teknik Sorumlu 
Önder Karaveli, Yardımcı Antrenör 

Serdar Topraktepe ile oyuncular-
dan Ghezzal, Mehmet Topal, Atiba, 
Teixeira, Pjanic, Kenan, Larin’in 
izole ve tedavi süreçleri devam 
ediyor. Siyah-beyazlılar, lider Trab-
zonspor’un 20. hafta itibarıyla 20 
puan gerisinde kaldı.

Galatasaray ’da 4 futbolcu Covid
Lider Trabzonspor’un 22 puan 
gerisinde olan Galatasaray’da, 

Afrika Kupası’na giden 2 isim ve 4 
futbolcunun sakat olmasının yanı 
sıra korona virüse yakalanan Alpas-
lan Öztürk, Van Aanholt, Taylan 
Antalyalı ve Fatih Öztürk takım-
daki yerini alamayan isimler oldu. 
Fenerbahçe ’de 4 futbolcu sakatlığı 
nedeniyle Adana Demirspor maç 
kadrosunda yer almayacağı açıkla-
nırken, korona virüs nedeniyle eksik 
isim bulunmuyor.

EYUPSPOR UMUT’LU

STAT: Eyüp
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Hasan Hüseyin 

Tetik xx, Mehmet Şengül xx
Eyüpspor: Emrullah xx, Uğur xx (Cenk Ahmet dk. 46 
xx), Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx (Mehmet dk. 78 
x), Bekir xx (Enes Keskin dk. 61 x), Timur xx, Mikail xx, 
Caner Hüseyin xx (Pa Dibba dk. 60 x), Mete Kaan xx 
(Gökcan dk. 83 ?), Umut xx
Yedekler: Çağlar Şahin, Musah Muhammed, Taşkın, 
Enes Ersoy Öztürk
Teknik Direktör: Zafer Turan
Gençlerbirliği: Übeyd xx, Ömürcan xx, Arda xx, 
Metehan xx, Kerem Can xx (Muhammed dk. 75 x), 
Grechyshkin xx, Gökhan xx (Serdarcan dk. 43 xx), Barış 
xx (Gökhan Altıparmak dk. 75 x), Lima xx, Musa xx 
(Sintiyahu Salalik dk. 62 x), Eleke xx (Belyaev dk. 75 x)
Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Baran
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Gol: Umut (dk. 49) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Gökhan, Arda (Gençlerbirliği), Zafer Turan, 
Umut (Eyüpspor)

Ömer golle döndü

Inter liderliğini 
SÜRDÜRDÜ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İGD'nin verdiği kahvaltıda konuşan Başkan Mehmet
Mert, 212 sayılı yasayı hatırlattı, “Gazetecilerin haklarını koruyan, düzenleyen bu yasanın yüzde
90’nı bütün iktidarlar tarafından törpülendi” eleştirisinde bulundu. Mert, “Türkiye’de iktidara gelen
her siyasi güç ne yazık ki; tek sesli, tek kumandalı, tek manşetli bir medya istiyor” dedi

İ stanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle Yeşilköy Evrensel Hatay

Sofrası'nda gazetcilere kahvaltı verdi.
Çok sayıda gazetecinin katıldığı kahval-
tıda, mesleki sorunlar masaya yatırıldı,
çözüm önerileri konuşuldu. Kahvaltıda
meslektaşlarına hitap eden İGD Başkanı
Mehmet Mert, “Halkın haber alma hakkı
için başta Anayasa’nın 28. maddesinde
yer alan 'Basın hürdür, sansür edilemez'
hükmünden başlamak üzere, gazetecile-
rin korunması için bütün yasal dayanak-
lar bir bir törpülenmiş ve kâğıt üzerinde
bırakılmıştır” dedi. 

Yüzde 90'ı kontrol altında

“Günümüzde gazetecileri koruyan tek
yasa olan 212 sayılı yasa, bundan 61 yıl
önce, 10 Ocak 1961 yılında ilk kez gaze-
tecilerin haklarını koruyan, düzenleyen
yasa olarak çıkarılsa da o yasanın hakla-
rının yüzde 90’nı aradan geçen sürede
törpülendi” diyen Mehmet Mert, “Bu

yüzden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü Türkiye’de hakikatin peşindeki ga-
zeteciler için bir bayram değil, bir müca-
dele günü halini almıştır. İstanbul
Gazeteciler Derneği olarak basın ve ifade
özgürlüğü için mücadelemizi sürdürece-
ğimizi ve meslektaşlarımızla dayanışma
içerisinde olacağımızı ilan ediyoruz. Tür-
kiye’de iktidara gelen her siyasi güç ne
yazık ki; tek sesli, tek kumandalı, tek
manşetli bir medya isteminden vazgeç-
memekte. Bu günün iktidarı, medya ser-
mayesinin yüzde 90’ını kontrol altına
almış, kontrol edemediği gazete, dergi,
radyo ve televizyon kanallarını ise ceza-
larla susturmak istemektedir” eleştiri-
sinde bulundu. 

Gazetecilik özel bir meslek

İşsizlik gerçeği her geçen günün gazeteci-
ler için daha can yakıcı hale geldiğini be-
lirten Mert, “İletişim fakültelerinden her
yıl mezun olan binlerce genç meslektaşı-
mız, işsizlik veya ucuz iş gücü olma 'ter-

cihi' arasında bırakılmaktadır. Her geçen
gün yüzlerce meslektaşımız, gazetecilik
onurunu korumak, kalemlerini satma-
mak adına yıllarca emek verdikleri basın
sektöründen uzaklaşmak zorunda kal-
maktadır. Gazetecilerin gerçeklere ulaş-
masını değil, servis edilen manipülatif
içeriklerin kullanılmasını isteyen anlayışı
savunanların öne çıktığı medya düze-
ninde onurlu gazeteciler işini yapamaz
duruma gelmekteler. Kim ne derse desin,
gazetecilik hala çok özel ve ayrıcalıklı bir
meslek. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir
medya, ülkenin demokratik gelişmesine
doğrudan katkı yaptığı gibi; yöneticileri
uyarıcı ve yol gösterici yayınlar ile kamu
hayatını da önemli yönde etkilemekte.
Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev
yapıldığı sürece, bir basın mensubu aynı
zamanda kamu görevi yapmış sayılır. Bu
özelliklerin sağladığı sorumluluk anlayışı
ile görevlerini yerine getiren basın çalı-
şanlarına ihtiyacımız var” açıklamasında
bulundu. 

GAZETECILERIN 
HAKLARINI TORPULEDILER!

GazeTecİnİn tek sorumlu ol-
duğu tarafın okur ve gerçekler
olduğunu dile getiren İGD Baş-
kanı Mehmet Mert, “Gerçek bir
medya organının amacı da bu
olmalıdır. Böyle bir amaç yoksa
ortada gerçek medya da yoktur.
Ülkemizde ciddi sanayi şirketle-
rinin sadece yüzde 3’ü teknolo-
jiye yatırım yapmakta.
Teknolojiyi, bilimi önemseme-
yen bir zihniyetin gerçek med-
yayı önemsemesini beklemek
sanırım biraz hayalcilik olur. Her
bir yöneticiden medya emekçi-
sine, her birey; çevreye, do-
ğaya, topluma, evrene karşı
taşıdığı vizyonun ve misyonun
farkında olarak yaşamını biçim-

lendirmeli. İşte o zaman, daha
sağlıklı, daha barışçıl, daha gü-
venli, daha huzurlu, daha özgür
bir dünyada yaşama şansını hep
birlikte yakalayabiliriz. Buradan
bir mesaj daha vermek istiyo-
rum ve diyorum ki; bir gün her-
kese özgür, güçlü ve tarafsız bir
yayın organı gerekebilir. Sırf bu
yüzden bile tüm yurttaşlarımızın
yaşadıkları yerde işini hakkıyla
yapan yayın organlarına sahip
çıkması ve destek vermeleri ge-
rekiyor. Bu düşünceler ile gaze-
teciliğe emek veren, değer
katan, katkı sunan, bedel öde-
yen meslektaşlarımıza buradan
şükranlarımı sunuyorum” ifade-
lerini kullandı. 

YURTTAŞLAR BASINA SAHİP ÇIKMALIDIR

İKTİDARLAR TEK SESLİ MEDYA İSTİYOR!

BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir araya gelen gazeteciler, kahvaltının 

ardından Evrensel Hatay Sofrası'nın önünde toplu şekilde fotoğraf çekildi. Zor şartlarda görev
yaptıklarını belirten gazeteciler, mesleki sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

İGD'nin kahvaltısına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Gökhan Türkeş Öngel, 
basının dördüncü kuvvet olduğunu belirterek, “Çok hassas bir
görev yaptığınızı biliyorum. Bugün buraya hem gününüzü 
kutlamak hem de sorunlarınızı dinleyip yetkililere ulaştırmak
için geldim. Siz halkın sesi konumundasınız. Tarafsız bir şekilde
yapılan gazetecilik demokrasimizin de vazgeçilmez bir unsuru-
dur” dedi. Gazetecilerin taleplerini dinleyen Öngel, “Bu sorun-
larınızı bana dosya halinde sunarsanız ben de çözüm
noktasındaki kişilere ulaştırırım. Ve çözülmesi için elimden ge-
leni yaparım” ifadelerini kullandı. 

SİZ HALKIN SESİ 
DURUMUNDASINIZ

UÇAK SAYISI
20’ye çıkacak!
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, Çatalca'da bir kafede Silivri ve Ça-
talca muhtarlarıyla bir araya geldi.
Programa AK Parti İstanbul Milletvekili
Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner ve muhtarlar katıldı.
Pakdemirli, "2021'de endüstriyel odun
üretiminde yüzde 13 artışa rağmen
yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin
orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara
yakın gelir sağladık. İstanbul'da da
orman işçiliği çalışmaları kap-
samında da son 3 yılda 23 mil-
yon lira bir ödeme yaptık ve
2021 yılında 11 milyon lira
ödeme yaptık. Burada önemli
olan bir şey var, sektörde dışa
bağımlılık. Türkiye bugün bir
mücadele içerisinde, kendi ken-
dine yeterlilik, ihracat fazlası
verme, cari açığını düşürme ve
cari açığını tamamen kapatma
ve cari fazla verme gayreti içeri-
sinde” diye konuştu. 

Yine de kiralayacağız

“Geçen yıl 39 helikopterle gir-

miştik, bu sene 55 helikopterle inşallah
yangın sezonuna giriyor olacağız” diyen
Pakdemirli, “3 olan uçak sayımızı da
20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan in-
sansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkar-
mayı planlıyoruz. Savunma Sanayi
Başkanlığınca da şu anda uçak alım sü-
reci devem ediyor. Burada İnşallah 5
amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikop-
ter bunların da gerek alım, gerekse kira-
lama ihale süreçleri şu anda başlamış
durumda. İnşallah en yakın zamanda

bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın
satın alma sürecinin de bu ay içerisinde
tamamlanmasını bekliyoruz. uçağın
satın alma sürecini bu ay içinde tamam-
lamayı planlıyoruz. Önemli olan biz
satın aldıktan sonra kiralamalarla hiz-
metlerimize devam ediyor olacağız” ifa-
delerini kullandı. 

Cumhur İttifakı çözer

Bakan Pakdemirli, "Milletin günde-
minde sağlığın, ekonominin, işin ve eğiti-

min olduğunu biliyoruz. Burada
bazı meselelerin olduğunu da bi-
liyoruz. Ama bu meseleleri ancak
Cumhur İttifakıyla çözebileceği-
mizi de ifade etmek istiyorum. Bu
işleri ancak Cumhur İttifakı çöze-
bilir çünkü şunu söylüyor; diyor
ki 'bir tane bayrak var, tek millet
var, tek vatan, tek devlet, bunun
etrafında toplanan kim varsa her-
kes Cumhur İttifakındadır' diyor.
Buna hizmet edecek kimimiz
varsa hiçbir sıkıntı olmadan biz
bunun etrafında Cumhur İttifakı
tüm 84 milyona açıktır diyoruz"
açıklamasını yaptı.  DHA

Mehmet
Mert

Gökhan
Türkeş
Öngel

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, orman
yangınlarıyla mücadeleyle ilgili,
"Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik,
bu sene 55 helikopterle inşallah
yangın sezonuna giriyor olacağız. 
3 olan uçak sayımızı da 20'ye
çıkarmayı hedefliyoruz" dedi


