
AK Parti İstanbul İl Başkanlı-
ğı'nın başlattığı “Yüz Yüze 100

Gün” projesi kapsamında belediye
başkanları Sarıyer'in mahallelerini

ziyaret etti. AK
Parti İstanbul İl
Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe,
“Belediye şirketle-
rimizde çalışan 
işçilerin maaşla-
rına yüzde 80 
oranında zam ya-
pılması kararlaştı-
rıldı” dedi. I SAYFA 4
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İşçi maaşlarına 
yüzde 80 zam!

MÜJDE VErDİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, 

uluslararası araştırmaların
dezenformasyona en çok
maruz kalan ülkelerin ba-
şında Türkiye'yi işaret ettiğini
belirterek, “Kişisel haklardan
toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar
geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla
yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek
lüks değil, bir mecburiyettir” dedi. I SAYFA 7
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İstanbul'da kiralık daire fiyatları son bir yılda yüzde 200 zamlandı. Çeşitli ilan sitelerinde eşyasız, 1+1 dairelere bile 15 bin
TL'yi bulan fiyatlar istenmesi pes dedirtti. Ortaya çıkan manzarayı eleştiren vatandaşlar, “Bu paralarla bir Türk vatandaşının
ev kiralaması mümkün mü? Memur nasıl ödeyecek bunu, işçi nasıl ödeyecek? Ev sahiplerinin hiçbir insafı kalmamış” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi

önünde 106 gündür devam eden “Gezi 
İçin Adalet Nöbeti”ne katıldı. Gezi bahane-
siyle tutsak edilenlerin özgürlüklerine 
kavuşacaklarını belirten İmamoğlu, 
“Uzmanlıklarını, tecrübelerini, yaşadıkları
şehrin, ülkenin yararına en üst seviyede kul-
lanmaya da devam edecekler. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'nde, Şehircilik ve Proje
Koordinatörü olarak görev yapan çok sevgili
ve değerli yol arkadaşım, dostum, kardeşim
Tayfun Kahraman'la, o güzel günlerde bir
arada çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşı zorlayan en
önemli konuların başında

gelen kiralık daire fiyatlarındaki ar-
tışta ipin ucu iyice kaçtı. Çeşitli ilan
sitelerinde 1+1 dairelere bile 15 bin
TL’yi bulan fiyatlar istenmesi pes de-
dirtti. Beklenen büyük İstanbul dep-
reminde yıkılma tehlikesi bulunan
eski binalarda da durum farklı değil.
25-30 yaşın üzerindeki yapılarda or-
talama büyüklükteki bir daire kirası

geçen yıl 2 bin 500- 4 bin TL aralı-
ğında değişirken, bu yıl 7 bin TL’den
başlayıp 20 bin TL’yi aşabiliyor. Yani
geçen yıl bir önceki yıla göre iki
kat zamlandığı için gündem
olan bu daireler, son bir yılda
ortalama yüzde 200 daha
zamlanmış oldu. Sıfır bina-
larda ise bu fiyatlar semtine
göre değişmekle birlikte 40 bin
TL’ye kadar çıkıyor.
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Kiralardaki fahiş zam 
oranlarını ve yüksek ücret-

leri eleştiren vatandaşlar ise sosyal
medya üzerinden isyan etti. 
Kiraları Türkiye'de yaşayan orta-
lama bir gelire sahip bir insanın
ödeyemeyeceğini anlatan vatan-
daşlar, yetkililerin konu hakkında
sorumluluk alması gerektiğini
söyledi. Arzu Uzun, “Ben bir
öğretmenim. Aylık maaşım

kadar ev kirası istiyorlar. Ben maa-
şımı kiraya verdikten sonra nasıl
geçineceğim?” diye sordu. 21 yıldır
işçi olduğunu belirten Soner Egül
ise “Fiyatlara bakınca şaşırıyorum.
Bu kiraları memur nasıl ödesin işçi
nasıl ödesin? Ben 21 yıldır çalışıyo-
rum. Aldığım maaşla ortalama bir
semtte, ortalama bir daire kirala-
mam imkansız hale gelmiş 
durumda” eleştirisini yaptı.
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MEMUR NASIL ÖDESiN, iŞÇi NASIL ÖDESiN?

HIC MI INSAFINIZ
YOK KARDESIM!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının
ardından kentteki bazı bölgelerde dün sabaha

karşı yağış etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle 
Ispartakule'deki bazı yerlerde su taşkınları yaşandı. Su
basan bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Ispartakule'deki Avcılar Belediyesi Fuar ve Sergi Merke-
zi'ndeki sabit kapalı pazar alanı da sular altında kaldı.

Sabah saatlerinde pazar alanına gelen esnaf, tezgahla-
rını açamadı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları temizledi.
Esenyurt Yeşilkent 1953 Sokak'ta şiddetli yağışın etki-
siyle tıkanan rögar taştı. Silivri'de de etkili olan sağanak
nedeniyle su basan yerler, ekipler tarafından temizlendi.
Kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı etkili olan yağış,
Silivri bölgesinde aralıklarla devam etti. I SAYFA 4
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İstanbul’da 
dün sabah 
saatlerinde
etkili olan
sağanak 
nedeniyle 
Ispartakule,
Silivri ve 
Esenyurt'ta 
bazı yerleri 
su bastı

Osman N. Kabaktepe

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu'nun seçmen listelerine ilişkin
açıklaması konusunda “Biz YSK’den
gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il

ve ilçe örgütleri-
mizden gelen bilgi-
lerle bu verilerin
tutarlılığını test
ediyoruz, elimiz-
deki bilgilerle zen-
ginleştiriyoruz ve
YSK'nin yanlışla-
rını düzeltiyoruz”
değerlendirme-
sinde bulundu.
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Yanlışları
düzeltiyoruz

ySK AÇıKlAMASı

Faik Öztrak

Artan sıcaklarla birlikte
sivrisinek kâbusunun yeniden

başladığını belirten Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Kara-
han, “Sivrisinek ısırığı sonrası ateş,
halsizlik gibi bulgular görülürse,
sivrisinek ile bulaşan hastalıklar akla 
getirilerek en yakın sağlık kurumuna
başvurulmalıdır” dedi. I SAYFA 2
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Sinek ısırığı 
deyip geçmeyin

UZMANDAN UyArı

İSTANBUL'DA EV KİRALARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. 1 + 1 DAİRELERİN KİRALARI
BİLE 15 BİN LİRAYA ÇIKMIŞ DURUMDA. MANZARAYI GÖRENLER İSYAN EDİYOR:

barIŞ 
KIŞ

haber

ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞACAKLAR

Beylikdüzü Belediyesi 
tarafından hayata geçiri-

len Yaşam Bahçesi’nde yaz 
hasadı yapıldı. Hasada katılan
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Gıda
yoksunluğunun çözümünde

kent bostanları önemli bir 
işleve sahip. Bu doğrultuda 
ilçemize kazandırdığımız
Yaşam Bahçesi ile bugüne
kadar 150 ton mahsulü, 33 bin
500 ihtiyaç sahibi haneye 
ulaştırdık” ifadelerini kullandı. 
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Atiye şov
bAşlıyor

Türk Pop müziğinin renkli isimle-
rinden Atiye, konserlerine başlıyor.

13 Ağustos Cumartesi Afyon'da başlaya-
cak konser serisi kapsamında Atiye, İzmir,
Ankara, Bodrum, Çeşme, Eskişehir gibi
daha birçok yerde sahnede boy göstere-
cek. Belediye ve halk konserlerinde sahne
alacak Atiye, yeni sezonda da kapalı me-
kanlarda sevenleri ile buluşmaya da 
hazırlanıyor. I SAYFA 13
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ESENYURT VE AVCILAR DA ETKİLENDİ

BALAT’TA
Çile bülbülüm çile!

İstanbul'un en eski semtlerinden 
Balat'ta bulunan Sancaktar Yokuşu

dikliği nedeniyle sürücü ve yayalar için çi-
leye dönüştü. Kazaların ardı arkası kesilme-
yince mahalle sakinleri yokuşun trafiğe
kapatılması için imza toplayarak İBB'ye
başvurdu. Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla
ilgili imza topladık. Hiçbir fayda göremedik.
Sürekli burada olan kazaları gerekli merci-
lere aktarıyoruz. Sürekli burayla ilgili proje-
ler üretiyoruz deniliyor" dedi. I SAYFA 8
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Medya daha
güvenli olacak

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karais-

mailoğlu, son 20 yıldır 
yapmış oldukları icraatların
bütün dünya tarafından iz-
lendiğini belirterek, “20 yılda
tam 100 yıllık iş yaptık. Sırf
Ulaştırma Bakanlığı olarak 183 milyar 
dolarlık iş yaptık. 183 milyar dolarlık bir 
yatırım sonucunda milli gelire tam 500 
milyar dolarlık katkı sağladık” dedi.
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Yirmi senede
100 yıllık iş!

İBB’nin yapımını tamamladığı 
Küçükçekmece Cennet Mahallesi

meydan projesi kapsamında yapılan 
420 araçlık otopark, oturma alanları, 
yeşil alanlar, kaykay pisti, masal evi, süs
havuzu ve çocuk oyun parkları, ilçenin
çehresini değiştirdi. I SAYFA 4
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Küçükçekmece
değişim yaşıyor

Parkta
öldürüldü!

Bağcılar'da 3 kişi, 
aralarında husumet 

bulunan 18 yaşındaki Rohat
Gün'ü konuşmak için çağırdık-
ları parkta tabancayla ateş
ederek öldürdü. Şüpheliler
olay yerinden kaçarken, Gün
yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamadı. Saldırı an-
ları ise güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. I SAYFA 3
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İstanbullu elektrik
tüketimini arttırdı

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
5’TE

Fenerbahçe
tur peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi
3'üncü ön eleme turunda 3-0'ın

rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya
konuk olacak. Bu akşam TSİ 20.00'de
Uherske Hradiste kentindeki Mestsky
Stadyumu'nda oynanacak mücade-
lede Karadağ Futbol Federasyo-
nu'ndan Nikola Dabanovic 
düdük çalacak. I SAYFA 15
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Talihsiz ölüm!
Sultangazi TEM Otoyolu'nda, aracının
lastiğini değiştiren taksi şoförüne arka-
dan gelen otomobil çarptı. I SAYFA 3

SiLiVRi’Yi SEL ALDI!



YARARI kadar zararı da 
olabilen güneş ışınlarına 
karşı gerekli önlemleri 

alarak cildi korumak mümkün.  
Aşırı ya da kontrolsüz güneşlen-
menin ciltte lekelere, kırışıklıkla-
ra hatta deri kanserlerine sebep 
olduğu birçok bilimsel çalışma ile kanıtlandığını 
belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, 
güneşten korunmanın yollarını anlattı. Medi-
cana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı 
Uzm. Dr. Onur Çapkan, deriyi güneşin zararlı 
ultraviyole ışınlarından korumada nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini şu 3 başlıkta sıraladı: “Direkt 
güneş ışığından kaçınmak: Gölgede kalmak 
maruz kalınan UV ışınını yüzde 75 oranında 
azaltır. Akıllı telefonlarda hava durumu uygu-
lamalarında da görülebilen UV indeksi bilgisi 
size kılavuzluk edebilir. Özellikle bu değer 3 ve 
üzeri ise mutlaka korunma gerekir. (Uv indeks: 
Gün içerisinde güneş tam tepedeyken yer yüzüne 
ulaşması beklenen ve zararlı olabilecek radyas-
yon miktarı ölçeği). Güneşten koruyucu özelliği 
bulunan kıyafetler giyinmek. Güneş koruyucu-
lar: Genel olarak 2 tip güneş koruyucu bulunur. 
Fiziksel ve kimyasal güneş koruyucular.”

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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idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

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

Dr. Onur 
Çapkan

Artan sıcaklarla birlikte sivrisinek kâbusunun 
yeniden başladığını belirten Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Süleyman İzzet Karahan, “Sivrisinek ısırığı 
sonrası ateş, halsizlik gibi bulgular görülürse, 
sivrisinek ile bulaşan hastalıklar akla getirilerek 
en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır” dedi

Son dönemde özellikle 
İstanbul’da artan sivrisi-
neklerin neden olabileceği 

hastalıklara dikkat çeken İAÜ 
VM Medical Park Florya Has-
tanesi Dermatoloji (Cildiye) 
Kliniği’nden Uzm. Dr. Süleyman 
İzzet Karahan, sivrisinek ısırıkları 
sonrasında yapılması gerekenler 
ve ısırıklardan korunmak için 
nelere dikkat edilmesi gerektiği 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Artan sıcaklarla birlikte sivrisinek 
kâbusunun yeniden başladığını 
dile getiren Uzm. Dr. Süleyman 
İzzet Karahan, “Sivrisinek ısırığı 
sonrası ateş, halsizlik gibi bulgu-
lar görülürse sivrisinek ile bula-
şan hastalıklar açısından en yakın 
sağlık kurumuna başvurulmalıdır” 
ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı hastalığa neden olur
Sivrisineklerin yaydıkları has-
talıklar nedeniyle tarihteki tüm 
savaşların toplamından daha fazla 
insanın ölümüne yol açtıklarının 
altını çizen Uzm. Dr. Karahan, 
“Sivrisinekler dünyada başlıca 
5 hastalığa bulaştırıcı (vektör) 
olarak yol açmaktadır. Bu hasta-
lıklar; Batı Nil Humması, Chi-

kungunya, Deng Humması, 
Zikavirüs ve sıtmadır. Sıtma 
(Malaria) hastalığının bulaştı-
rıcısı anofel cinsi sivrisinekler 
olup, Batı Nil Hummasını 
culex, diğer hastalıkları ise 
aedes cinsi sivrisinekler taşı-
maktadır” şeklinde konuştu.

Soğuk su uygulamasına dikkat
Sivrisinek ısırıklarında ne 
yapılması gerektiğinden bah-
seden Uzm. Dr. Karahan, “Öncel-
likle bölgeye soğuk su uygulaması 
yapılmalıdır. Isırık olan yer tırnak 
diplerinden geçebilen bakteriler 
ile enfekte olabileceğinden çok 
fazla kaşınmamalıdır. Sonradan 
enfekte olan lezyonlar iz bıraka-
rak iyileşebilir. Isırılan bölgeye 
lokal anestezik ve kaşıntı önleyici 
kremler uygulanabilir, ancak 
alerji riski açısından dikkat etmek 
gerekir. Kaşınan yere tuzlu su, 
soda, sirke gibi gıda maddeleri sü-
rülmemelidir. Bu tip uygulamalar 
tahrişi artırarak kaşıntıyı artırabi-
lir. Sivrisinek ısırığı sonrası ateş, 
halsizlik gibi bulgular görülürse 
sivrisinek ile bulaşan hastalıklar 
açısından en yakın sağlık kuru-
muna başvurulmalıdır” açıklama-
sında bulundu. Sinek ısırıklarının 
maymun çiçeği, suçiçeği gibi farklı 

hastalıklarla karışabileceğini de 
sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Kara-
han, eğer vücutta çok fazla sayıda 
ısırık durumu varsa, bunun ayırıcı 
tanısını bir dermatolog hekimin 
yapması gerektiğinin altını çizdi.

Korunma yolları
Sivrisinek ısırıklarından korunma 
yollarına da değinen Uzm. Dr. 
Karahan, şu bilgileri paylaştı:
“Riskli bölgelerde öncelikle içeride 
sineklik, dışarda cibinlik kulla-
nılması gerekir. Uzun kollu ve 
bacakları kapatan kıyafetler tercih 
edilmelidir. Parfüm gibi güçlü 
kokular sivrisinekleri çekebilece-
ğinden tercih edilmemelidir. Sıtma 
ve diğer sivrisineklerle bulaşan 
hastalıklar açısından riskli bölgele-
re seyahat edilecekse DEET (dietil 
m toluamid) içeren sinek kovucu 
ürünler kullanılabilir.”

DEET içeren ürünlerin 1950 
yılından beri sinek kovucu olarak 
güvenle kullanıldığını söyleyen 
Uzm. Dr. Karahan, “Piyasada farklı 
konsantrasyonda ürünler bulunabi-
lir. Önerilen yüzde 20-30 konsant-
rasyonda uygulanmasıdır. Yüksek 
konsantrasyonu ürünlerde etkinlik 
aynı olmakla birlikte etki süresi 
uzayabilmektedir. Yüzde 50 üzerin-
de etki süresinde belirgin bir artış 
gözlenmemektedir. 2 ay ve üzeri 
çocuklarda da güvenle uygulanabi-
lir. Yapılan çalışmalarda DEET’nin 
kanserojen bir etkisi olmadığı düşü-
nülmektedir. Çocuklara uygulama 
yaparken uygulamayı yetişkin biri 
yapmalıdır. Ağız ve göz çevresinde 
uygulanmamalı, tahriş olmuş deriye 
uygulanmamalıdır. Ayrıca sineklik 
ile korunan iç mekâna girildiğinde 
ürün yıkama yoluyla temizlenebilir” 
ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR, dün-
yadaki yetişkinlerin dörtte 
birinin günlük aktiviteyi 

sınırlayan kas ve iskelet sistemi 
sorunlarıyla mücadele ettiğini 
gösteriyor. Eklem kireçlenmeleri 
de bu sorunlar arasında ilk sıra-
larda yer alıyor. Dünyadaki her 
7 hekim muayenesinden birinin 
kas ve iskelet sistemi sorunlarıyla 
ilişkili olduğunu belirten Ortope-
di ve Travmatoloji Uzmanı Op. 
Dr. Hakkı Yıldırım, “70’li yaşla-
rın sorunu olarak bilinen eklem 
kireçlenmeleri, günümüzde 30’lu 
yaşlara kadar indi. Küresel salgın-
la hareketsizliğe bağlı olarak gi-
derek yaygınlaşan eklem kireçlen-
meleri başlangıç aşamasındayken 
ilerlemeden tedavi edilmeli. Aksi 
halde bu rahatsızlığı yaşayanlar 
dayanılması güç acılarla yaşam 
konforlarını yitirebilir” dedi.  Yaş 
almanın yanı sıra aşırı kilo, hare-
ketsizlik ve bilinçsiz spora bağlı 
olarak gelişen eklem kireçlen-
meleri, her yaştan insanın yaşam 
konforunu elinden alabiliyor. Her 
türlü sağlık sorununda olduğu 
gibi eklem kireçlenmelerinde de 
erken tanının önemine dikkat 
çeken uzmanlar, şiddetli ağrılar, 
eklemlerden ses gelmesi, eklem-
lerde tıkırtı hissi, günlük aktivite 
sırasında takılma ya da kilitlenme 
gibi sorunlar yaşandığında bir 
uzmana başvurulması gerektiği 
konusunda uyarıyor. 

3 günden fazla sürüyorsa dikkat
Vücudun herhangi bir eklem böl-
gesinde günlük aktiviteyi kısıtla-

yan, 3 günden fazla süren ağrılar 
oluştuğunda mutlaka bir uzmana 
başvurulması gerektiğine dikkat 
çeken Kızılay Kağıthane Hasta-
nesi doktorlarından, Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. 
Hakkı Yıldırım, “Bu ağrılar da 
aylarca süren ve giderek şidde-
tini artıran dayanılmaz ağrıların 
öncüsü olabilir. Yaş almaya bağlı 
olarak oluşan eklem kireçlenme-
leri aniden ortaya çıkabilir, yavaş 
bir şekilde sinsice ilerleyebilir ya 
da travmaya bağlı olarak gelişe-
bilir. Pek çok hastalıkta olduğu 
gibi eklem kireçlenmelerinde de 
erken tanının büyük bir önemi 
bulunuyor. Vücudun eklem böl-
gelerinde oluşan ağrıların sesine 
kulak vererek eklem koruyucu 
cerrahiye başvurmak, yaşam 
konforunun sürdürülebilirliği 
açısından oldukça kritik! Hare-
ket kısıtı yaratan şiddetli ağrılar, 
eklemlerden ses gelmesi, eklem-
lerde tıkırtı hissi, günlük aktivite 
sırasında takılma ya da kilitlen-
me gibi sorunlar karşısında bir 
ortopedi doktoruna başvurmakta 
fayda var” dedi. 

Açık ameliyatlar tarihe karışıyor
Eklem bölgelerinde oluşan 
kireçlenmelerin kıkırdak dokuda 
ciddi hasarlar yarattığını kayde-
den Kızılay Kağıthane Hastanesi 
doktorlarından Op. Dr. Hakkı 
Yıldırım, “Hasarlı kıkırdak doku, 
herhangi bir girişim yapılmazsa 
iyileşmez. Eklem koruyucu cerra-
hi, kıkırdak hasarlarının daha da 
ilerlemesini engeller. İleri tekno-
lojiler sayesinde bu tür hasarlar 
açık ameliyata gerek kalmadan 

kapalı yöntem dediğimiz Artros-
kopi işlemi uyguluyoruz. Fibe-
roptik cihazlar kullanarak ha-
sarlı dokuyu görüntüleyip tedavi 
edebiliyoruz. Oldukça yüksek bir 

başarı oranına sahip bu yöntem, 
ağrısız bir tedavi olarak hastaların 
kısa sürede sosyal yaşamlarına 
devam etmesine olanak tanıyor” 
diye belirtti. 

SINEK ISIRIGISINEK ISIRIGI  
DEYIP DEYIP 
GECMEYINGECMEYIN

KIREÇLENME 30’LU
YAŞLARA KADAR INDI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hakkı Yıldırım, “70’li yaşların sorunu olarak bilinen eklem kireçlenmeleri, günümüzde 30’lu 
yaşlara kadar indi. Küresel salgınla hareketsizliğe bağlı olarak giderek yaygınlaşan eklem kireçlenmeleri başlangıç aşamasındayken 
ilerlemeden tedavi edilmeli. Aksi halde bu rahatsızlığı yaşayanlar dayanılması güç acılarla yaşam konforlarını yitirebilir” dedi

SON günlerde uygun fiyatlı sahte 
parfümlerin sıkça gündeme geldiğini 
söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Der-

neği Başkan yardımcısı Bihter Türkan Ergül, 
“Unutmamak lazım ki bir marka parfüm çı-
kartmak için sadece 3 4 yıl parfümörlerine Ar-
Ge çalışması için oldukça büyük emek verir. 
Ciddi maliyetle parfüm ortaya çıkar. Reklamı, 
pazarlaması, ambalajı ciddi bir emektir. Ve ne 
yazık ki bu farklı sektörlerin iştahını kabar-
tan açık bir alan. Hiçbir zaman bir firmanın 
ürettiği parfümün aynısını daha ucuza mal 
etmek gibi durum söz konusu olamaz. Bu hem 
o firmanın cabasına büyük bir hakaret olup 
hem de emek hırsızlığı ile eş değerdir” şeklin-
de konuştu. 

Astıma davetiye çıkarıyor
Orijinal parfüm adı altında sahtesini kullan-
manın birçok sonucu olduğuna değinen Ergül, 
“Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar so-
nucu en belirgin olarak sayabileceğimiz konu 
başlıkları; solunum yollarında ciddi rahatsız-
lıklar, organlarda ağır metal birikimi, astım, 
alerji, cilt rahatsızlıkları... Nefes ile vücudumu-
za aldığımız bunca tehlikeli maddeleri organ-
larımıza taşıdığımızı unutmayalım” ifadelerini 
kullandı. 

Orjinali gibi kokuyor
Sahte parfüm ile orijinal parfümü ayırt etmek 
için birçok farklı özellik olduğunu belirten 
Ergül, konuyla ilgili şöyle konuştu:  “Öncelikle 
güvendiğimiz markalardan alımları yapalım. 
İnternetten sipariş ederken ciddi araştıralım. 
En belirleyici özelik örnek 2 bin liraya satılan 
bir parfümü 700 liraya alamazsınız. Amba-
lajlar aynı bire bir olabilir lakın paketlemede 
muhakkak fark vardı. Elinize aldığınızda 
hissedersiniz. Parfüm şişesi aynı gibi görünse 
de kalıp farkı belli olacak şekilde nettir; Camın 
kalınlığı, içindeki baloncuklar renk vb. Asıl 
en önemli ayırt edici özelik ise sahte parfümü 
sıktığınız andan itibaren aynısı orijinali gibi 
kokar asıl yanıltıcı hususu buradadır. Orijinal 
parfümde ise sıktıktan 1.5 2 dakika sonra tüm 
notalar oturur ve karakterini yanı kokunun 
performansını verir.” 

SAHTE PARFÜM
KULLANMAYIN
Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yar-
dımcısı Bihter Türkan Ergül son zamanlarda 
kullanımı artan sahte parfüm sektörüne 
ilişkin uyarılarda bulundu. Sahte parfüm-
leri tercih etmenin sağlığa büyük maliyeti 
olduğunun altını çizen Ergül, “Denemek için 
dahi olsa lütfen tercih etmeyin” dedi

Dermatoloji 
Uzmanı Dr. 

Süleyman 
İzzet 

Karahan

TÜRKAN ERVAN

Farklı sinek kovucuların da tercih 
edilebileceğini vurgulayan Uzm. 
Dr. Karahan, “DEET dışında pikari-
din, limon okaliptüs yağı ve para 
mentan diol (PMD) sinek kovucu 
olarak kullanılabilir. Limon okaliptüs 
yağı ve PMD, 3 yaş altı çocuklarda 

önerilmemektedir. Doğal adı altında 
satılan sinek kovucuların etkinliği ne 
yazık ki bilinmemektedir. Özellikle 
sineklerin yol açtığı bulaşıcı hastalık-
lar yönünden riskli bir bölgedeyse-
niz bu tür ürünleri kesinlikle tercih 
etmeyin” diyerek sözlerini noktaladı.

Her doğal ürüne kanmayın

HACER KÖSE

EKLEMLERI ileri derecede 
aşınan hastalara protez tedavisi 
uygulandığını belirten Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı Op. 
Dr. Hakkı Yıldırım, “Bu vaka-
larda, eklemler tümüyle kaybe-
dildiği için protez implantların 
devreye girdiği Artroz tedavisi 
uygulanıyor. Dizde menisküs, 
ön çapraz bağ, yan bağlar ve 
kıkırdak yırtıkları, omuzda 
tendon yırtıkları, kalça sıkışma 
sendromu, kalça ekleminde olu-

şan labrum yırtıkları, ayak bileği 
kıkırdak sorunları da eklem 
koruyucu cerrahinin alanına 
giriyor. Ancak bu tür sorunla-
rın tedavisinin alanında uzman 
doktorlar tarafından ileri tekno-
lojiler kullanılarak yapılması ge-
rekiyor. Eklem patolojisinin yön 
verdiği tedavi sırasında tecrübeli 
bir ortopedist birden çok işlemi 
aynı anda yaparak hastaları 
2. bir operasyon ihtimalinden 
kurtarabiliyor” dedi.  

Protez tedavisi uygulanıyor

Ultraviyole 
ışını tavsiyesi



OLAY, önceki gün gece saatlerinde 
TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde 
meydana geldi. İddialara göre, taksi 

şoförü Ömer Can Özmen (26), patlayan 
lastiğini değiştirmek için aracını emniyet 
şeridine çekti. Lastiğini değiştirdiği esnada 
arkadan gelen otomobil Özmen’e çarptı. 
Özmen kanlar içerisinde yere yığılırken, 
hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü 
yaya olarak kaçtı. Çevredeki sürücülerin 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun gü-
venliğini sağlarken, sağlık ekipleri Özmen’e 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 
ambulansla hastaneye kaldırdı. Özmen, 
hastanede yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri 
otomobil sürücüsünü yakalamak için ça-
lışma başlattı. Özmen’in cenazesi Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan, 1 çocuk 
sahibi olan Özmen’in ikinci çocuğunu bek-
lediği öğrenildi.

Elimizden gelen bir şey yok
Ömer Can Özmen’in amcası İsmail Öz-
men, “Yeğenimin lastiği patlamış. Kendisi 

taksicilik yapıyordu. Arabayı emniyet şeri-
dine çekmiş. Lastiğin değiştirmek isterken 
otomobiliyle bir kişi arkadan çocuğa vurup 
kaçmış. Emniyet şeridinde bile insanların 
güvenliği yoksa artık yapacak bir şey yok. 
Yollarda hala ibret almıyorlar. Yeğenimin 
2 gün sonra çocuğu doğacak. Bu çocuk 
şimdi yetim doğacak. Bunun vebalini kim 
verecek? Devletimiz gerekli yaptırımları 
yapmıyor. Maalesef insanların canı bu 
şekilde yanıyor. Bizim başımıza geldi. 
Allah kimsenin başına vermesin. Emniyet 
şeridine akşam makas atarak gelmiş büyük 
ihtimal. Yeğenim olay yerinde vefat etmiş. 
Arabayı da bırakıp kaçmış bu şahıs. Devlet 
ne kadar ceza verirse versin. Olan bizim 
canımıza oldu. O bir daha geri gelmeyecek. 
Çocuğu yetim kalacak. Elimizden bir şey 
gelmiyor. Allah’ından bulsun” dedi. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

terör örgütleri PKK ve DHKP-C 
ile bağlantılı oldukları ve yasa 
dışı bahis oyunları ile 1 milyar 
lira kazandıkları tespit edilen 
‘Totobo’ isimli şebekeye operas-
yon düzenledi. İstanbul’un Ata-
şehir, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, 
Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçek-
mece, Eyüpsultan, Gaziosman-
paşa, Kâğıthane, Sarıyer, Silivri, 
Sultangazi, Şişli, Ümraniye, 
Üsküdar ve Zeytinburnu ilçeleri 
ile Ankara, Antalya, Bursa, Ba-
lıkesir, İzmir, Rize ve Mardin’de 
eş zamanlı yapılan operasyon-
larda 75 şüpheliden 62’si yaka-
landı. Şebeke üyelerinin paravan 
şirketler üzerinden kurdukları 

yasa dışı bahis oyunlarından elde 
ettikleri para trafiğinin Kuzey 
Makedonya’ya kadar uzandığı ve 
izlerini kaybettirmek için yabancı 
uyruklu kişiler adına açılan hatla-
rı kullandıkları ortaya çıktı.

Lüks otomobiller sergilendi
Ö.G.’nin liderliğini yaptığı şe-
beke üyelerine, yakalanmamak 
için ‘Silahlarınızı gömün’ talimatı 
verdiği, bunun üzerine  şebeke 
üyelerinin kullandıkları ruhsatsız 
silahları toprağa gömdüğü, ihti-
yaç durumunda da gömdükleri 
yerlerden çıkarmayı planladıkları 
kaydedildi. Şüphelilerin adresle-
rinde yapılan aramalarda; 94 adet 
cep telefonu ve 88 adet sim kart, 
52 adet banka kartı, 15 adet bil-
gisayar ve 2 adet bilgisayar kasası 

bulundu. Kamera, 2 adet tablet, 
kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı 
fişek, 12 adet tabanca ve 16 adet 
şarjör, 160 adet fişek ele geçirildi. 
Ayrıca, 7 bin 677 Dolar, 2 bin 855 
Euro, 145 bin 335 TL para, 15 
adet hard disk, 38 adet flash bel-
lek, 2 adet sahte kimlik ve 2 adet 
çek, 3 adet banka dekontu, 6 adet 
hazıfa kartı,  çelik yelek, 2 adet 
telsiz,  gaz bombası, dokümanlar, 
3 gram Eroin ve 2 adet hap ele 
geçirildi. Ele geçirilen malzeme-
ler siber şube müdürlüğü önünde 
sergilendi. Sergilenenler arasın-
dan ele geçirilen lüks otomobiller 
de yer aldı. Adliyeye sevk edilen 
49 şüpheli hakkında adli kontrol 
hükümleri uygulanırken 1 kişi 
serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise 
tutuklandı. DHA

OLAY, 8 
Ağustos 
Pazar-

tesi günü gece 
saatlerinde Ye-
şilkent Mahalle-
si’nde yaşandı. 
Cadde üzerin-
deki bir kafenin 
önünde bekle-
yen bir grupla, 
otomobille olay 
yerine gelen 
kişiler arasında 
sözlü tartışma 
çıktı. Tartışma kısa sürede 
iki grubun kavgasına dönüş-
tü. Kafenin önündeki kişiler, 
tartıştıkları kişileri kovala-
maya başladı. Bunun üzeri-
ne iki saldırgan bellerinden 
çıkardıkları tabanca ile ateş 
açtı. Bir saldırgan, kendisini 
kovalayan kişiye kurşun 
yağdırdı. Silahlı saldırı so-
nucu Özgür Ç., Mustafa Ç., 
Ömer Ç. ve Armağan Ç. ya-

ralandı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen sağlık ekipleri, 
yaptıkları müdahalenin ar-
dından 4 yaralıyı hastaneye 
kaldırdı. Olay yerine gelen 
polis ekipleri yaptıkları 
çalışmanın arından şüpheli-
leri yakalamak için çalışma 
başlattı. Yaralıların durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken, 
yaşanan dehşet anları bir iş 
yerinin güvenlik kamerasına 
yansıdı. DHA

Silahlar konuştu: 
4 kişi yaralandı

Olay, 5 Ağustos Cuma 
günü Bağcılar Gözte-
pe Mahallesi’ndeki bir 

parkta meydana geldi. İddiaya 
göre 3 kişi aralarında husumet 
bulunan 18 yaşındaki Rohat 
Gün’ü konuşma bahanesiyle 
parka çağırdı. Gruptan bir 
kişi, Rohat Gün’le beraber 
yürüdüğü sırada arkalarında-
ki kişi belindeki tabancasını 
çıkarıp bir el ateş etti. Ayak-
larından yaralanan Rohat 
Gün kaçmaya çalıştı. Silahlı 
saldırgan, kaçan Gün’ün 
arkasından 2 el daha ateş 

etti. Mermilerden biri Rohat 
Gün’ün sırtına biri de ka-
fasına isabet etti. 3 şüpheli 
koşarak olay yerinden uzak-
laştı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Ağır 
yaralanan Gün, ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Rohat 
Gün, hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak, hayatını kaybetti. 

Silahlı saldırı kamerada
Rohat Gün’ün hayatını kaybet-
tiği saldırı güvenlik kamerala-

rına saniye saniye 
yansıdı. Görüntü-
lerde, parka gelen 
Gün’ün bir kişiyle 
yürüdüğü, arkala-
rından gelen diğer 
kişinin silahla ateş 
ettiği görülüyor. 
Devamında ise Gün kaçmaya 
çalışırken saldırganın 2 kere 
daha ateş ettiği anlar yer alıyor. 

Mardin’e defnedildi
Gün’ün cenazesi, Adli Tıp 
Kurumu’ndaki otopsi işlem-
lerinin ardından ailesi tara-

fından Mardin Artuklu’da 
toprağa defnedildi. Polis ekip-
leri, cinayetin işlendiği park 
ve çevresinde detaylı inceleme 
yaptı. Çevredeki güvenlik 
kameralarını da inceleyen 
ekiplerin kaçan şüphelileri 
yakalama çalışmaları devam 
ediyor.  DHA

Bağcılar’da 3 kişi, aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki 
Rohat Gün’ü konuşmak için çağırdıkları parkta tabancayla 
ateş ederek öldürdü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Gün 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı 
anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Esenyurt’ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 
kişi yaralandı. Bir şüphelinin, peşinden gelen kişilere 
kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

PARKTAPARKTA  
OLDURULDU!OLDURULDU!

Totobo şebekesine 
operasyon yapıldı

ATAŞEHİR’DE kaldırımda tar-
tıştığı kadına yumrukla saldıran 
kişiye çevredekiler müdahale 

etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. 

Ataşehir’de kaldırımda yürüyen kişi, 
yanındaki kadınla tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyümesinin ardından 
ismi öğrenilemeyen kişi kadına yum-

rukla saldırdı. Çevre-
dekilerin araya girerek 
kadını kurtardı. O 
anlar bir sürücünün 
araç kamerasına saniye 
saniye yansıdı. Kame-
raya yansıyan görüntü-
lerde, kadının boynunu 
sıkan kişinin, daha 
sonra yumrukla kadına 
saldırdığı, çevredeki va-
tandaşların müdahale 
ettiği görülüyor. DHA

PENDİK’TE iki sürücü arasında 
trafikte yol verme nedeniyle yum-
ruk yumruğa kavga çıktı. O anlar 

başka bir sürücünün cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Olay, önceki gün akşam saat-
lerinde Kurtköy – Pendik Bağlantı Yolu, 
Sabiha Gökçen Havalimanı istikametin-
de meydana geldi. Araçlarıyla trafikte 
seyreden iki sürücü, yol verme meselesi 
yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma 
kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçla-
rından inen sürücüler, yumruk yumruğa 
birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan 
kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin 

araya girmesiyle ayrıldı. O anlar başka 
bir sürçünün cep telefonu kamerasına 
yansıdı. DHA

Çaresiz kadını vatandaşlar korudu

İstanbul merkezli 8 ilde, PKK ve DHKP-C terör örgütleri ile bağlantılı olduğu belirtilen ‘Totobo’ isimli 
yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 12’si tutuklandı

Sultangazi TEM Otoyolu’nda, aracının las-
tiğini değiştiren taksi şoförüne arkadan 
gelen otomobil çarptı. Taksi şoförü Ömer Can 
Özmen, kaldırıldığı hastanede kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Bir çocuk sahibi olan 
Özmen’in ikinci çocuğunu beklediği öğrenildi

LASTIK DEĞIŞTIRIRKENLASTIK DEĞIŞTIRIRKEN  
HAYATINI KAYBETIHAYATINI KAYBETI

Yol verme kavgası!



YAKUP TEZCAN

4 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

A vcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent
Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden
oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geç-

meye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların
kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye
ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Yol kenarındaki fı-
rının içi de su doldu. Su basması sonucu işlettiği ekmek fırı-
nında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten
Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafın-
dan akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki
borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağ-
men sonucun değişmediğini öne sürdü. Bölgede bulunan
bazı işyeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için
bugün de su altında kaldığını belirtti.

Gökkuşağı açtı

Kısa süren yağış ardından Beylikdüzü ve Esenyurt yönünde
gökyüzünde beliren gökkuşağı ilgi çekti. Sabah işe gitmek
üzere evlerinden çıkanlar gökyüzündeki görsel şöleni ilgi ile
izleyerek cep telefonları ile görüntüledi. 

Avcılar Yeşilkent 
Mahallesi'nde

yağmur yolların 
göle dönmesine 

neden oldu. Bazı 
işyerleri su

altında kalırken
esnaf önlem

alınmamasından
yakındı

İ ktidarın ülkeyi yönetemez hale geldiği,
muhalefetin ilk kez iktidara bu kadar
yaklaştığı bir siyasi ortamda bu konu-

nun açılması pek hoş olmadı ama yazmasak
da olmazdı.

Çünkü “kendi örgütlü gücüne güvenmek
yerine, ithal kadrolarda çözüm arama anla-
yışı “CHP’ de yeni bir durum değil.

Ne zaman oyları düşmeye başlasa “suç
kimde” tartışmaları başlatarak parti içi ikti-
dar kavgası yaşanır.

Şimdiki gibi biraz olsun iktidar umudu ye-
şerse bu kez de “toplumun tüm kesimlerini
kucaklama” adına yine dışardan empoze
edilen kadrolara yönelinir.

Hatırlarsınız Deniz Baykal döneminde de
benzer uygulamalarla çok karşılaştık.

En önemli ve somut örneği de rahmetli
Süleyman Demirel’in giderayak CHP’ ye
monte ettiği kadrolardı.

O günlerde ben yazdığımda kimse inan-
mak istememişti.

“Süleyman Demirel’in bir işaretiyle CHP
de bir grup kuracak sayıda milletvekili var”
dediğimde çok eleştiri almıştım.

İş bu milletvekilleriyle bitse iyi.
Onların birlikte yanlarında getirdiği danış-

manları, sekreterlerine de kadro açmak 
gerekiyordu.

Bugün birçok belediyede görev verilen bu
ithal kadrolar Bodrum’da olduğu gibi birçok
CHP li belediyede sorun olmadı mı?

"Şimdi gelelim Demirel'e yakın duran
CHP adaylarına… Bu adayların hepsi de
DYP ve ANAP geçmişinden geliyor.

İlk sırada hiç kuşkusuz CHP Genel Baş-
kan yardımcısı Süheyl Batum var. İki yıl
önce DP'nin başına geçmesi beklenen Batum,
Deniz Baykal döneminde son dakikada rota-
sını CHP'ye kırmış ve Baykal gittikten sonra

da hızla tepe noktaya çıkmıştı.
Hatta adı genel başkan olacaklar arasında
geçmişti. CHP'deki Demirelcilerin kilit ismi
ise Ergenekon davasından yargılanan Meh-
met Haberal.Haberal'ın başlattığı bu tartış-
mada adı geçenlerin sayısı 18'e kadar
çıkıyor. İşte onlardan isimlerini tespit ettiği-
miz bazı adaylar; istanbul'da Aydın Ayaydın,
Ankara'da Sinan Aygün, Bülent Kuşoğlu,
Aylin Nazlı Akat, İzmir'de Aytun Çıray, Tur-
gay Bozoğlu, Bursa'da Turhan Tayan, Ay-
dın'da Metin Lütfi Baydar,
Zonguldak'ta Neriman Posbıyık, Adana'da
Ümit Özgümüş, Karabük'te Mustafa Eren,
Aksaray'da Mahmut Öztürk, Van'da Zahir
Kandaşoğlu, Batman'da Faris Özdemir…

CHP Milletvekili listelerinde yer alan bu
isimlerin hepsi eski merkez sağdan geliyor.
Çoğunun Demirel'e yakınlıkları biliniyor.

Hatta birkaçının seçim bürosunda Demirel'in
fotoğrafları olduğu konuşuluyor.”

Bu tespitleri o yıllarda Mahmut Övür
dahil birçok gazeteci de yapmıştı.

Yukarıda adı geçen milletvekillerinin ço-
ğunun şimdi nerede olduğunu bilen var mı?
Ama ortak paydaları demokrat 
olmadıklarıydı.

Sosyal Demokrat olduğunu iddia eden,
Cumhuriyetle yaşıt köklü bir geçmişe sahip
bir siyasi parti kendi örgütlü yapısı içinden
yetkin kadrolar mı yetiştiremiyor?

Yoksa CHP de hala bu kimlik arayışı sü-
rüyor mu?

Bodrum Belediyesinde bir Başkan Yar-
dımcısı makam odasında Süleyman Soylu ile
fotoğrafını gururla sergilemedi mi? Beledi-
yenin resmi sitesinde sağ partilerdeki faali-
yetlerini, ülkücü kimliğini övünerek 
yazmadı mı?

O yüzden Mehmet Ali Çelebi denen şahsın
bir dönem Afyon Milletvekili gibi dönüp dur-
masını hiç yadırgamadım.

Siyasi kimliği olmayan, ideolojik kaygılar-
dan uzak, demokrasiyi içselleştirememiş bu

tür insanları kurtarıcı gibi partiye alıp en üst
makamlara taşıyanlar utansın.

Ha! Bu arada Bodrum Belediyesindeki o
başkan yardımcısının referansı kimdi?

İktidar olmak yetmiyor, muktedir olmak
gerek.

Eğer çok olağanüstü gelişmeler olmazsa
CHP büyük olasılıkla iktidarın büyük ortağı
olacak ve ülkeyi yönetecek.

Ama köklü bir zihniyet değişimi olmaz,
yörüngesini doğru belirlemez, emekten, ba-
rıştan, halktan yana politikaların takipçisi
olmaz, siyasi yelpazede kendine ideolojik ola-
rak da doğru bir yer edinmezse yeni bir
hayal kırıklığı yaşatır.

Millet ittifakının diğer tüm bileşenlerinin
sağcı partilerden oluşması bu gerçeği
değiştirmez.

Türkiye’nin yeni hayal kırıklıklarına ta-
hammülü olmadığı gibi milyonlarca yurttaşı-
nın bedel ödemek zorunda kaldığı ülkemizde
CHP’nin ve yöneticilerinin hata yapma lüksü
yoktur.

Barış içinde bir arada yaşayabileceğimiz
demokratik bir Türkiye umuduyla.

CHP safralarından 
ne zaman kurtulacak?

AvcılAr Yeşilkent’i
SELALDI!

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Küçükçekmece
değisiyor
İBB’nin yapımını tamamladığı Küçükçekmece Cennet Mahallesi meydan projesi
kapsamında yapılan 420 araçlık otopark, oturma alanları, yeşil alanlar, kaykay
pisti, masal evi, süs havuzu ve çocuk oyun parkları, ilçenin çehresini değiştirdi

istanbUl’da, toplu taşımaya entegre güçlü
otopark altyapısı genişliyor. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi (İBB), modern şehirciliğin

gerektirdiği çözümleri ve teknolojik sistemleri kullana-
rak yatırımlarına devam ediyor. İBB’nin 11 bin 600
metrekarelik alanda yapımını tamamladığı her yaştan
insana hitap edecek olan mega meydan projesi kapsa-
mında; 420 araçlık otopark, oturma alanları, yeşil alan-
lar, kaykay pisti, masal evi, süs havuzu ve çocuk oyun
parkları da yapıldı.  Küçükçekmece’nin çehresini değiş-
tiren yatırımlardan biri de İBB iştiraki İSPARK tarafın-
dan işletilmeye başlanan Küçükçekmece Cennet
Meydanı Zemin Altı Otoparkı oldu. İlçede yaşanan
araç park alanı yetersizliğine çözüm getiren modern
otopark, iş ve alışveriş merkezlerinin yer aldığı noktada
bulunuyor. Araçlarını hızlı ve kolayca park etmeye baş-
layan bölge esnafı ve semt sakinleri, projeden duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi. Üç katlı 420 araç

kapasiteli otopark sayesinde, cadde ve ara sokaklarda
düzensiz ve uygunsuz araç parklanmasının da önüne
geçiliyor.

Hem İSPARK hem kütüphane 

Otoparkları adeta bir yaşam merkezine dönüştüren
İBB, İstanbullulara okuma alışkanlığı kazandırmak ve
farkındalık oluşturmak amacıyla İSPARK Küçükçek-
mece Cennet Mahallesi Meydanı Otoparkı içerisinde
kütüphane de hizmete açtı. Modern bir şekilde tasarla-
nan Atilla İlhan Kütüphanesi meydanın eğitim ve kül-
tür merkezi oldu. Kütüphanede vatandaşların özellikle
de öğrencilerin faydalanabileceği binlerce eser yer alı-
yor. Otoparka araçlarını bırakan sürücüler ile mahalle
sakinlerinin çocukları, günün her saatinde kütüphanede
zaman geçirerek kitap okuyabiliyor. Ödevlerini yapabi-
lecekleri kütüphanede, çocuklar satranç oynayarak da
vakitlerini değerlendirebiliyor.  YAKUP TEZCAN

İBB, İstanbullulara okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla İSPaRk 
küçükçekmece Cennet Mahallesi Meydanı Otoparkı içerisinde kütüphane de hizmete açtı. Modern
bir şekilde tasarlanan atilla İlhan kütüphanesi meydanın eğitim ve kültür merkezi oldu. 

İşçi maaşlarına 
yüzde 80 zam!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı “Yüz Yüze
100 Gün” projesi kapsamında belediye başkanları
Sarıyer'in mahallelerini ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ”elediye
şirketlerimizde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 80
oranında zam yapılması kararlaştırıldı” dedi

ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın baş-
lattığı "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsa-
mında Ak Partili belediye başkanları

Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu.  Mahalle ziyaretleri
öncesi açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, "Hizmet-İş ve Öz Güven Sen ile
Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası arasında
yürütülen İstanbul AK Partili ilçe belediyelerimizdeki
toplu iş sözleşmelerinde henüz uzlaşı sağlanama-
masına rağmen işyerlerimizde çalışan işçi kardeşleri-
mizin geciken toplu iş sözleşmelerinden
kaynaklanacak mağduriyetlerini gidermek amacıyla
belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantı netice-
sinde MİKSEN’in teklifi doğrultusunda belediye şir-
ketlerimizde çalışan işçilerin 1 Temmuz 2022’den
geçerli olmak üzere 30.06.2022’deki ücretlerine şir-
ketlerimizin yönetim kurulu kararıyla yüzde 80 ora-
nında zam yapılması kararlaştırıldı" ifadelerini
kullandı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı binası
önüne gelen belediye başkanları daha sonra mahal-
leleri ziyaret etti.  DHA

Bağcılarlı 
izciler kampa
katıldı

konya’da düzenlenen ve 15 ülkeden 2
binden fazla izcinin katıldığı İslam İzci-
leri Dostluk Kampı’nda Bağcılar Beledi-

yesi Spor Kulübü izcileri de yerini aldı. Bağcılarlı
izciler, hem diğer ülkelerden gelen izcilerle kaynaştı
hem de aktivitelere katıldı. Türkiye İzcilik Federas-
yonu tarafından 1-8 Ağustos 2022 tarihleri ara-
sında Konya’da İslam İzcileri Dostluk Kampı
düzenlendi. Uluslararası etkinliğe Nepal’den
Katar’a Lübnan’dan Kanada’ya kadar 15 ülkeden
2 binden fazla izci iştirak etti. Bu önemli etkinliğe
Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü İzcileri de katıldı.

Dostluklarını pekiştirdiler

Kent Ormanı’nda gerçekleşen organizasyon çerçe-
vesinde; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera ya-
rışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk,
archery tag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi is-
tasyonlar yapıldı. Dünyanın dört bir yanından
gelen izciler, birbirleriyle kaynaşarak dostluğunu
pekiştirirken aktivitelerle güzel hatıralar bıraktı.

Boğaz’dan
Helena geçti

Ukrayna'nadan hareket eden 'Star Helena' ge-
misi İstanbul Boğazından geçti. 45 Bin ton Ayçi-
çek küspesi yüklü geminin denetimlerin ardından

Çin'e gitmesi bekleniyor. Ukrayna limanlarından hareket
eden gemiler İstanbul'da Birleşmiş Milletler Komisyonunun
kontrollerinden sonra gidecekleri limanlara hareket ediyor.
Dün, Ukrayna'dan hareket eden 'Star Helena' isimli gemi
saat 15.00 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazına
giriş yaptı. 45 Bin ton Ayçiçek küspesi yüklü gemi kılavuz
kaptan eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. Yaklaşık 1,5 sa-
atte boğaz geçişimi tamamlayan gemi denetim için Ahırkapı
açıklarına demirledi. Gemi, denetimlerin ardından Çin'e git-
mek için yola çıkacak. DHA



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından Çırağan Caddesi'nde ke-
silen 112 çınar hakkında, Orman

Mühendisleri Odası Bilim Kurulunca ha-
zırlanan rapor kamuoyu ile paylaşıldı.
Basın açıklamasını TMMOB Orman
Mühendisleri Odası Genel Başkanı
Hasan Türkyılmaz yaptı. Türkyılmaz,
İBB'nin ağaçların kesilmesi sıra-
sında kendilerine danışmadığını
belirtti. Türkyılmaz, "İBB yöne-
timi, son iki yıl içerisinde Çırağan
Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar
ağacına yönelik yapılan açıkla-
mada, ağaçların kansere yakalan-
dığı ve devrilme riskine karşı
kesildiği belirtilmiştir. Ancak yapı-
lan inceleme ve değerlendirme-
lerde bu 112 çınar ağacının ne
kadarının çınar kanseri hastalığın-
dan ne kadarının da başka sebep-
lerden kuruduğu veya ne
kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği
ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafın-
dan yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalış-
manın olmadığı ortaya çıkmıştır" dedi.

Birçok yanlış var

"Görülüyor ki kuruduğu için kesildiği
iddia edilen 112 adet çınar ağacının ke-
simi, aceleye getirilmiş, tedavi edilip edile-
meyeceği üzerinde bilimsel bir çalışma ve
değerlendirme yapılmamıştır" diyen
Hasan Türkyılmaz, "Bu tür çalışmalarda
mutlaka konunun uzmanlarından destek
alınması gerektiğini dikkatlerinize sunu-
yoruz. Söz konusu ağaçlarla ilgili olarak
Odamız Ormancılık Politikalar ve Bilim
Kurulunca 'İstanbul'un Dolmabahçe ve
Çırağan caddeleri olmak üzere değişik
park ve caddelerinde anıtsal nitelikteki
çınar ağaçlarının kurumasına ve ölümle-
rine neden olan hastalıklar ve bu hastalı-
lara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili
alt komisyon kararı' raporu hazırlanmıştır.
Konusunda uzman; 2 profesör, 1 doktor,
2 uygulamadan gelen uzman olmak
üzere toplam 5 orman mühendisinden
oluşturulan komisyonca hazırlanan ra-
porda; Çınar ağaçlarının hastalık gerek-
çesiyle kesilmesinde gösterilen
hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve ya-
yılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı
ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların
yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlık-
ların yapıldığı ve yapılmakta olduğu gö-
rülmüş, kesilen çınar ağaçlarının  yerine
aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de
bunun en açık örneklerinden bir olarak
karşımıza çıkmıştır. Söz konusu alanda
yapılan arazi ve büro çalışmalarına dayalı
olarak çınar ağacının ekolojik ve botanik-
sel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan
raporumuzda çınar ağacında görülen
hastalıklar irdelenmiş ve hastalığın bu-
laşma yolları ve çınar ağacı ölümlerine
karşı alınması gereken tedbirler tafsilatlı
olarak ortaya konmuştur" diye konuştu.

Ağaçlar kuruyabilir

Türkyılmaz, "Bu rapor da göstermektedir
ki İstanbul çınarları ile ilgili İBB yöneti-
mince idari, teknik ve bilimsel verilerden
yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir. Çı-
narların kesim sürecinde ilgili orman ida-
resinden izin alınmadığı gibi karantina
tedbirleri de uygulanmamış, hastalık ba-
hanesi ile kesilen çınarların yerine toprak
sterilizasyonu beklenmeden aynı tür çınar
fidanları dikilmiştir. Çok önemli doğal ve
kültürel değerleri olan ve anıtsal özellik
taşıyan çınar ağaçları raporda açıklanmış
hastalıklar nedeniyle kurumuş ve kuru-
maya devam etmektedir. Orman Mü-

hendisleri Odamız Ormancılık Politikalar
ve Bilim Kurulu alt komisyon raporu veri-
leri ışığında; Çınar ağaçlarımıza arız olan
hastalıklara karşı gerekli hassasiyetin gös-
terilmesi ve bakım çalışmalarının bir plan
dahilinde uzman ekip gözetiminde geç
kalınmadan periyodik olarak yapılması
gerektiği anlaşılmıştır. Aksi takdirde çok
sayıda çınar ağacının kuruyacağı aşikar-
dır. Bunun yanında konu uzmanları tara-
fından çınar hastalıkları, tedavileri ve
ekolojik problemlerin çözümü ile ilgili
daha fazla disiplinler arası çalışma grup-
larını içeren detaylı çalışmaların yapılma-
sına ihtiyaç duyulduğu
değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
DHA
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TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan
Türkyılmaz, "İstanbul çınarları ile ilgili İBB yönetimince idari, teknik
ve bilimsel verilerden yoksun bir eylem gerçekleştirilmiştir" dedi

Hasan Türkyılmaz, "Mart ayında bu ağaçların usul-
süz kesilmesini ifade etmememize ve bilim kurulu
görevlendirmememize rağmen doğru adım atması
gerekirken büyükşehir belediyesi ukdesinde on-
larca meslek mensubumuzda var onlara yetki ve-

rilse onlar bu işi yapmazlar. O
tarihten bugüne İBB' geri kalan ku-
rumamış çınar ağaçlarının kuru-
ması için çalışma yapıyor. Belediye
çalışma adı altında çınarların kök-
lerini ortaya çıkartıcı ve kuruma-
sına altlık oluşturucu bir çalışma
yapıyor. Çınarların kurutmak içini
bilinçli bir operasyon kanaati
oluştu bizde. İBB yönetimine bilim-
sel verilerle hareket etmesini isti-
yoruz" şeklinde konuştu.

ICIN RAPOR
ISTANBUL CINARLARI

İBB ağaçları kurutuyor 

Bağımlılığa karşı
ortak mücadele!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağımlılıkla Mücadelede Entegre Katılımlı İşbirliği
Platformu (EKİP) projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Bağımlılık sadece sağlıkçıların,
birkaç kişinin değil, bütün herkesin ortak bakış açısıyla mücadeleye katılacağı bir mücadele yöntemi" dedi

iStanbul Kalkınma Ajansı tarafın-
dan Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı (SOGEP) kapsamında

desteklenen ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olan Bağımlılıkla Mücadelede
Entegre Katılımlı İşbirliği Platformu (EKİP)
Projesi Tanıtım Programı yapıldı. Bağımlı bi-
reylere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırıl-
ması ve bu sayede bağımlı bir bireyin sisteme
hangi aşamada dahil olursa olsun topluma ve
işgücüne geri kazandırılmasını amaçlayan pro-
jenin tanıtım programına İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da ka-
tıldı. Burada konuşma yapan Memişoğlu, ba-
ğımlılığın dünyanın büyük sorunu haline
geldiğine dikkat çekerek, "Bu sistemle biz kim
ne yapmış, bağımlı nerede, kurtarmış mı, işe
gitmiş mi bunların hepsini koordine edecekler"
dedi. Programda, Prof. Dr. Rabia Bilici 'Ba-
ğımlılıkla Mücadelede Bütüncül Yaklaşım' su-
numu yaparken, Dr. Öğretim Üyesi Soner
Sabırlı da proje sunumu gerçekleştirdi.  

Sorunların başında geliyor

Prof. Dr. Memişoğlu yaptığı açılış konuş-
masında, "Her türlü bağımlılık dünyanın

büyük sorunlarının başında geliyor.
Türkiye bağımlılık konusunda özel-

likle Avrupa ve Amerika kıtasındaki
gelişmiş ülkelerden çok daha şan-

slı olmasına rağmen risk taşıyor.
Bu risk hem kullanım hem

transit geçişlerin fazlalaşma-
sıyla riskli hale gelmiş du-

rumdaydı. 2018'den
itibaren bu konudaki

mücadele ciddi bo-
yutlara ulaşmış du-

rumda" dedi. 

Kurumlar
arası ortak

platform

Memi-
şoğlu,

bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirilen ey-
lemlere dikkat çekerek, "Koordinasyon içinde
çalıştıracak, birbiriyle haberleşecek, bir bağımlı
yakalandığında veya bir bağımlı başvurdu-
ğunda bunun tedavisi olduktan sonra bunu
koordine edecek, kurumlar arasında ortak bir
platform yoktu.  Bu sistemle biz hastanın veya
kullanıcının daha başlangıcından tedavisine,
rehabilitasyonuna ve normal iş gücüne, hayata
başlangıcı aşamasında olacak bütün kurumla-
rın haberleşeceği, bağımlının her türlü ihtiyacı-
nın anlık olarak takip edilebileceği bir platform
oluşturmaya çalıştık. Bu ortak çalışmada
kimin ne yaptığını, ne kadar yaptığını, hangi
bağımlının ne olduğunu, sonucuna kadar
takip edebileceğimiz bir şey" diye konuştu.
ARİF ELMAS

Memişoğlu, "Bağımlılık sadece
sağlıkçıların, birkaç kişinin değil,
bütün herkesin ortak bakış açı-
sıyla mücadeleye katılacağı bir
mücadele yöntemi. yoksa siz ne
kadar tedavi ederseniz edin, or-
tamı değişmiyorsa, iş sağlayamı-
yorsanız, bir uğraş veremiyorsanız
bunun bağımlılıktan kurtulma
şansı çok çok az. Biz bir bağımlıyı
ne kadar yatırırsak yatıralım. ne
kadar temizlesek de eğer aynı or-
tama dönüyorsa, etkenler ortadan
kaldırılamazsa bu kişinin yeniden
bağımlı olma şansı çok yüksek. O
yüzden bu takım oyununu iyi oy-
namamız lazım. Bu sistemle biz
kim ne yapmış, bağımlı nerede,
kurtarmış mı, işe gitmiş mi bunla-
rın hepsini koordine edecekler"
ifadelerini kullandı. Ekip projesi ile
toplumda önemli bir dezavantajlı
kesimi oluşturmakta olan bağımlı
kişilerin tespiti, arındırma tedavisi,
rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve
topluma reentegrasyonu süreçle-
rinde 2018-2023 Uyuşturucu ile
Mücadele Ulusal Strateji Belgesi
ve Eylem Planı kapsamında görev
yapmakta olan kurum ve kuruluş-
lar arasında koordinasyonu ve
entegre çalışmayı sağlayacak bir
yapının geliştirilmesi hedefleniyor.
Bağımlı bireylere sunulan hizmet-
lerin kalitesinin artırılması ve bu
sayede bağımlı bir bireyin sisteme
hangi aşamada dahil olursa olsun
topluma ve dolayısı ile işgücüne
geri kazandırılması amaçlanıyor. 
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Elektrik 
tüketiminde
artış var
BEDAŞ’ın hizmet bölgesindeki elektrik 
tüketim verilerini baz alarak hazırladığı
“Yılın Enleri Raporu’nun 2022 ilk 6 aylık
sonuçlarına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda
ilk yarıda elektrik tüketimi geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 9,7 artarak 13 milyar
656 milyon kWh’ye ulaştı

2021’in ilk yarısında Kovid-
19 salgınını kontrol altına
almak için alınan önlemlerin

devam etmesi nedeniyle birçok ticaret-
hanenin çalışmaya ara vermesiyle düşen
tüketimleri, bu yıl ilk yarıda yeniden can-
landı. Ticarethanelerin elektrik tüketimi
ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 20,6 arttı. Dünyanın mega
kentleri arasında yer alan İstanbul’un
Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla
aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.
(BEDAŞ) ‘Yılın Enleri Raporu’nun
2022 ilk 6 ay sonuçlarını açıkladı. BE-
DAŞ’ın hizmet bölgesindeki aboneleri-
nin tüketimlerinden hareketle hazırladığı
rapora göre; pandemi nedeniyle getirilen
kısıtlamaların kalkmasının etkisiyle yılın
ilk yarısında Avrupa Yakası’nda fatura-
lanan tüketim geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 9,7 arttı. 2021 yılının ilk 6
ayında 12 milyar 448 milyon kWh elek-
trik tüketilen bölgede, bu rakam
2022’nin ilk yarısında 13 milyar 656 mil-
yon kWh’ye ulaştı. 

En büyük artış ticarethanelerde

Avrupa Yakası’nda ilk 6 ayda elektrik tü-
ketiminde en büyük artış ticarethane
abonelerinde gözlendi. Kovid-19 salgını
önlemleri çerçevesinde 2021’in ilk yarı-
sında da uzun süre kapalı kalan birçok
işletmenin bu yıl normal çalışma düze-
nine girmesiyle ticarethane abonelerinin
elektrik tüketimi yüzde 20,65 artışla 4
milyar 824 milyon kWh’den 5 milyar
820 milyon kWh’ye çıktı. Sanayi abone-
lerinin elektrik tüketimi de geçen yılın ilk
6 ayına göre yüzde 4,67 artarak 3 milyar
470 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.
BEDAŞ’ın raporunda 2022’nin ilk yarı-
sında en yüksek ve en düşük elektrik tü-
ketiminin yaşandığı günler de yer aldı.
Buna göre 2021 yılında en yüksek tüke-
tim 91 milyon 730 bin kWh ile 16 Şubat
Salı günü iken bu yıl en yüksek tüketim
96 milyon 483 bin kWh ile 19 Ocak Çar-
şamba günü yaşandı. Yılın ilk 6 ayında
en düşük elektrik tüketiminin olduğu
gün ise 47 milyon kWh ile 2 Mayıs Pa-
zartesi oldu. Geçen yıl ilk altı ayda en
düşük tüketim 44 milyon 202 bin kWh
ile 13 Mayıs Pazartesi’ydi. 

Tarihi camide
yangın

Fatih'te bulunan iki katlı,
tarihi Camcılar Camii'nde
henüz belirlenemeyen bir

nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına
alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle
camide hasar oluştu. Yanan cami cep
telefonu ile görüntülendi. Yangın, saat
18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa
Şekerci Sokak'ta iki katlı tarihi Camcılar
Camii'nde çıktı. Restorasyon çalışmala-
rının yapıldığı caminin alt katından du-
manların yükseldiğini görenler durumu
itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yan-
dan da caminin etrafındaki demir sac-
ları açmaya çalıştı. Kısa sürede olay
yerine gelen itfaiye ekipleri sacları kese-
rek iki taraftan yangına müdahale etti.
Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın
sonucunda kontrol altına alındı. Yangın
sonucu caminin içinde hasar oluştu.
Mahalle sakini Hüseyin Aydemir,
"Cami yaklaşık on senedir inşaat şek-
linde. Ne kadar madde bağımlısı varsa
buraya geliyorlar. Ne bakan var, Ne de
soran var. Her gün burada biz uğraşı-
yoruz. Burası yatakhane olmuş. Cami
içerisinde ateş yakıp istediklerini yapı-
yorlar" dedi.  DHA

Silivri'de kuvvetli yağış etkili olmaya baş-
ladı. Yağış nedeniyle bazı caddeler göle dö-
nerken, D-100 karayolunda ise trafik durma

noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı
açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe gün-

leri etkili olması beklenen
yağış konusunda uyarıda
bulumuştu. Beklenen yağış
bugün öğlen saatlerinden itiba-
ren Silivri'de etkili olmaya baş-
ladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa
sürede bazı cadde ve yollar göle
döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara
yolunda da trafik yoğunluğu oluştu.

Silivri’de yollar
GÖLE DÖNDÜ 

Sadece sağlıkçıların
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T ÜRKİYE son dönemde ne kadar
kötü rakam, kötü olarak anılan olay
varsa vallahi de billahi hep en ön sı-

rada yer alıyor. Bakın enflasyonda Dün-
ya'nın zirvesindeyiz, keza işsizlikte yine aynı.
Yoksulluk ve açlığa bakarsak 60 milyonun
üzerine çıktık. Bununla kalmayalım anımsa-
talım isterseniz. Türkiye Yolsuzluk Algı En-
deksi'nde son 10 yıl içerisinde en çok puan
kaybeden ülkeler arasında yer alırken son 2
yılda 10 basamak geriledi. Türkiye 180 ülke
arasında 96. sıraya düştü.  

Yolsuzlukta en önlerdeyiz

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile
karşılaştırıldığında, 27 üye ülkeden de düşük
puan alarak Bulgaristan’ın ardından so-
nuncu sıraya yerleşti. 38 OECD ülkesi ara-
sında 37. sırada yer alan Türkiye, G20
ülkeleri arasında ise sondan üçüncü sırada
bulunuyor.Yolsuzluk Algı Endeksi’nde, Da-
nimarka (88), Yeni Zelanda’nın (88), Fin-
landiya'nın (88) ardından ikinci sırayı 85
puanla Norveç, İsveç, ve Singapur paylaş-
maktadır. Endeksin son sıralarında ise Su-
riye (13), Somali (13) ve Güney Sudan (11)
bulunuyor.

Yolsuzluk endeksi 
nasıl hesaplandı?

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün açıkla-
masına göre 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi
sonuçları, temel demokratik ilkelerin, hukuk
devletinin ve medya özgürlüğünün yolsuz-
lukla mücadelenin vazgeçilmez unsurları ol-
duğunu gösteriyor. Yolsuzluğun
yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağla-
yan cezasızlık uygulamaları sürüyor. Medya
kuruluşlarına, gazetecilere, sivil topluma yö-
nelik baskı ve yıldırma politikaları devam
ediyor. Her ülke için en az 3 uluslararası ku-
rumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına
dayanarak hazırlanan 2021 Yolsuzluk Algı
Endeksi; uzmanların, sivil toplum örgütleri-
nin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesi-
mindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor.
Araştırma metodolojisine göre 0 puan en

yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en
düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Basın özgürlüğü'nde yerlerdeyiz  

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) örgütünün her yıl açıkladığı Dünya
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 180
ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı. Tür-
kiye, 2021 yılında da 153'üncü sırada yer
almıştı.

Göçmen sayısında rekor

Devam edelim 21 Temmuz 2022 tarihi iti-
barıyla şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı 3
milyon 602 bin 470 kişi olarak açıklandı. Bu
rakamı Mülteciler Derneği açıkladı. Tabi bu
rakam kimilerine göre diğer göçerlerle 9 mil-
yonun üzerinde ve kötü rakamla da dün-
yada ön sıralardayız.

Uyuşturucu da 
istismarda zirvedeyiz!

Gelelim hepimizin merak ettiği Türkiye

cinsel istismarda kaçıncı sırada sorusunun
yanıtına. Türkiye, bu utanç verici tabloda
99. sıradadır. WPR’nin raporuna göre, Tür-
kiye’de her 100 bin kişiden 1.5’i zorla cinsel
saldırıya uğruyor. İstanbul esrar kullanı-
mında 10 kentin yer aldığı listede Barse-
lona’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Eroin kullanımında da ABD’nin New York
kentinin ardından ikinci sırada yer alan İs-
tanbul, kokain kullanımında ise başka kent-
lerin gerisinde yer alıyor. Değerlendirmede,
2018 yılı uyuşturucu bağlantılı ölümlerin
milyon nüfusa göre AB ortalamasının mil-
yonda 23,7, Türkiye‘de ise 12 olduğu belirti-
lirken, “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA)
üyesi 30 ülke arasında milyonda ölüm ora-
nında Türkiye 18. sırada.

Uyuşturucu da sınırları zorluyoruz

Dünya şehirleri ile İstanbul‘daki uyuştu-
rucu kullanımı da karşılaştırıldı. Buna göre
esrar kullanımında birinci sırada Barcelona,

ikinci sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul
eroin kullanımında da ikinci sırada yer alı-
yor. Birinci sırada ise New York var.Tür-
kiye’nin metropol illerinden olan Adana ve
İstanbul esrar kullanımında dünyada ikinci
ve üçüncü sırada görülmektedir. Eroin kul-
lanımında ise İstanbul Newyork’tan sonra
dünyada ikinci sırada yer almaktadır.Tür-
kiye nüfusunun %15,8’i 15-25 yaş gru-
bunda. 12 milyon 971 bin 396 çocuğumuz
madde bağımlılığı riskine karşı savunmasız
durumda. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon
insan madde ve davranış bağımlısıdır.  Yaş-
lara göre aşırı doz uyuşturucu sebebiyle 30
yaş altı ölümlerin oranı en yüksek Türki-
ye’de gerçekleşti. Bununla birlikte 2017’de
941 insan aşırı doz uyuşturucudan hayatını
kaybetmesiyle rekor ölüm sayısı kaydedildi.

Rakamlar aldatmaz
Sevgili DOSTLAR Yazarken benim içim

şişti. Sanıyorum okurkende sizlerin. Bu as-
lında öteki Türkiye.Ama Dünyada tanınan
yüzüyle bir Türkiye. Geçin siz onları tu-
rizmde şöyle imiş efendim. Dünya da güçlü
devletmişiz. Yaeri gelmişken turizmin ger-
çeklerine de kısa bir değineyim. Turizmci
kadim dostum Deniz Tüfekçi  not gönder-
miş diyor ki; "Basında boy boy haberler, de-
meçler; Otellerimiz dolu!..., Ekim’e kadar
yer yok…!  Oteller dolu da, peki, para kaza-
nıyorlar mı? Ya da sahiden ortada bir ka-
zanç varsa bu kimin cebine gidiyor, kim
kazanıyor? Ciro yapmak para kazanmak
anlamına gelmez. Karlılık önemlidir.

Türkiye’de otel odalarının %40’a yakınını
çok uluslu internet pazarlama kuruluşla-
rınca satılmaktadır. Dünya ortalaması %30
civarındadır. Şehir otellerimiz İnternet üze-
rinden  herkesçe malum otel pazarlayan  ku-
ruluşlar Türkiye’de özellikle şehir otellerinde
%8 ila %50 (yanlış okumadınız)arasında ko-
misyon alarak odaları satmaktadırlar. Avru-

pa’nın her hangi bir ülkesinde bu kuruluş-
lara  otellerin ödediği komisyon oranı %8-
12 arasındadır. Bu oranlar o ülkenin ticareti
düzenleyen kurumları tarafından belirlen-
miştir. Kimse,’’mal benim,istediğim kadar
komisyon veririm!’’ diyemez, ya da komis-
yon talep edemez. Türkiye’de durum şöyle,
kim daha çok komisyon ödemeyi kabul
ederse, o otel satış listesinde daha görünür
noktalarda, yukarıdaki sıralarda yer alır. Ne
kadar çok komisyon ödemeyi kabul edersen
seni daha çok ve çabuk satarım diyor sis-
tem. Akıl almayacak yüksek komisyon oran-
ları" diyor. Ve Türkiye'nin batan amiral
gemisi turizmin de içler acısı halini özetliyor.
Yani bu ülkenin hali nerden baksnız tutarsı-
lık nerden baksanız ahmakça. Kim ne derse
desin bu iş akşamdan sabaha. Seçimden
hemen sonra da düzelmeyecektir. Çünkü ve-
rilen tahribat çok ama çok ağırdrı. Deyim
yerindeyse fevkaledeninde fevkinde bir sı-
kıntı bulunmaktadır.

Vaka sayısında 
Dünya'da 5'nci olduk

Gelelim sinsi sinsi vuran başımızın belası
Corona'da son duruma.  Türkiye vaka sayı-
sında dünya beşincisi: “Önlem alma za-
manı” geldi ama bakan mı var ki Dostlar!
Test yaptırmak sınırlandırılmış olmasına
rağmen, Sağlık Bakanlığı tarafından doğru-
lanmış verilerle dahi Türkiye, Dünya Sağlık
Örgütü haftalık vaka sayısı tablosunda 5. sı-
raya çıktı. Bilim Akademisi de geçtiğimiz
hafta İstanbul'da normalden yüzde 25 fazla
ek ölüm yaşandığını ortaya koydu.Tabloda
Japonya 1 milyon 498 bin 719 vaka ve 1078
ölümle birinci sırada yer aldı. İkinci Güney
Kore, üçüncü Vietnam, dördüncü ABD
oldu.Artan vaka sayılarının ardından ölüm-
lerin de artması endişe yarattı. Artık bence
“Müsterih olma zamanı değil, önlem alma
zamanı” geldi. Dostlat!

Ölümler yüzde 25 arttı

Öte yandan pandeminin ürkütücü seyrini
gösteren bir çalışma da Bilim Akademi-
si’nden geldi. Salgının başından bu yana İs-
tanbul’daki haftalık ölüm sayılarını takip
eden bilim insanları Dr. Mesut Erzurumlu-
oğlu ve Defne Üçer Şaylan’ın analiz ettiği
rakamlar şöyle:"Temmuz başından beri artış
eğiliminde olan ölüm sayıları 5 Ağustos
2022'de tamamladığımız 31. haftada 2015-
2019 ortalamasına kıyasla %25; 2015-
2019'da gerçekleşen en yüksek değerlere
göre %14 daha fazla gerçekleşti. Haziran
2022'de 2015-2019 ortalamasında gerçekle-
şen ölüm sayıları Temmuz ortasından itiba-
ren tekrar yükselmeye başladı, 31. haftada
yükselmeye devam ediyor.Pandemi öncesi
2015 ile 2019 yılları arasında İstanbul’da or-
talama 1332 kişi ölürken, pandeminin baş-
ladığı 2020 yılında bu rakam 1416’ya,
2021’de 1882’ye kadar çıktı.Bu yılın özellikle
Mayıs ve Haziran aylarında normal düze-
yine inen ölümler Temmuz ayıyla birlikte
hızla yükselişe geçti ve 30 Temmuz- 5 Ağus-
tos haftasında ortalama ölüm sayısı 1659’a
kadar yükseldi."

İstanbul'da her gün 
fazla ölüm 76 kişi

İstanbul'da 2020-2021'de gerçekleşen ek
ölüm sayıları şöyle:

2020'de İstanbul'da, 2015-2019 ortala-
masına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1
Ocak-31 Aralık) ~ 18 bin 550

2021'de İstanbul'da, 2015-2019 ortala-
masına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1 Ocak
-31 Aralık) ~ 23 bin 380

2022'de İstanbul'da, 2015-2019 ortala-
masına kıyasla gerçekleşen ek ölüm (1 Ocak
– 13 Mayıs) ~ 10 bin 150

SON SÖZÜM ; İnsanların umutlarını ve
hayallerini çalanlar, en büyük hırsızlardır.
Sbuhi Quluzade.. Ve "Eskiden bir adamı
hırsızlık edince hapse atarlardı. Şimdi doğ-
ruyu söylediği için hapsediyorlar. 

Maksim Gork"
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BilimKurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
corona kaynaklı ölümlerin artışına dik-
kati çekti: Vaka sayıları artık bence çok
önemli değil. Çoğu kişi test yaptırmadığı
için gerçek rakamı da yansıtmıyor. Maa-

lesef ölüm sayıları giderek artıyor bu da
beklenen bir durum. Ülkemizde özellikle
son günlerde belirgin bir artış gösteren
Covid-19 vakaları tedirgin etmeye devam
ederken, ölüm sayılarının fazla olması

ürkütüyor. Bilim Kurulu Üyesi ve Kara-
deniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fa-
kültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,
Kurban Bayramı sonrası vaka sayılarında

ciddi bir artışın olduğunu
ancak şu anda bu artışın
oranının azaldığını belirte-
rek ölüm sayılarındaki ar-
tışa dikkat çekti. Özlü,
ölüm sayılarının giderek
artmasının beklenen bir
durum olduğunu kaydede-
rek “Vaka sayılarında nispe-
ten iyiye gidiş olduğunu
söyleyebilirim. Ama maale-
sef ölüm sayıları giderek ar-
tıyor bu da beklenen bir
durum” dedi. Şu anda co-
rona vaka sayılarında artı-
şın devam ettiğini ancak
artış oranının azaldığını
ifade eden Prof. Dr. Tevfik
Özlü, şunları söyledi: “Bay-
ram sonrası vakalarda ciddi
bir artış oldu. Şu anda artış
devam ediyor ama artışın
oranı azaldı. Yani haftadan
haftaya katlanarak artı-

yordu şu anda en azından o durum yok.
Daha hafif daha ılımlı bir artış var. Vaka
sayılarında nispeten iyiye gidiş olduğunu
söyleyebilirim. Ama maalesef ölüm sayı-
ları giderek artıyor bu da beklenen bir
durum. Çünkü ölüm hastalıktan iki üç
hafta içerisinde meydana geliyor. Hasta
olduktan sonra hemen ölüm oluşmuyor.
Dolayısıyla şu anda rastladığımız ölüm
rakamları iki üç hafta önceki vaka sayıla-
rına mutabık oluyor. O açıdan çok şaşır-
tıcı değil beklenen bir durum. En üzücü
tarafı ölüm sayıları, yani vaka sayıları
artık bence çok önemli değil.Çoğu kişi
test yaptırmadığı için gerçek rakamı da
yansıtmıyor. O bakımdan vaka sayıları
üzerinde çok durmak istemiyorum ama
ölüm sayıları önemli. Şu anda Omicron
geçen yıl ve daha önceki yıldaki virüse
göre daha hafif hastalık yapıyor ama
özellikle yaşlılar aşılanmamış olanlar ya
da genç de olsa kronik hastalığı olanlar
maalesef yine ağır seyredip ölümcül so-
nuçlanabiliyor. Böyle takip ettiğimiz ağır
hastalarımız var ölümler açıkça bunu or-
taya koyuyor. O bakımdan özellikle yaşlı
ya da genç de olsa kronik hastalığı olan-
lar ya da tam doz aşılı olmayanların ken-
disine dikkat etmesi lazım.”

ONLEM AL!
MUSTERIH OLMA

Türkiye'de ekonomik 

kriz giderek derinleşiyor. 

Pahalılık bir yandan kriz 

bir yandan derken ekranlardaki

beyler, hanımlarda vatandaşa

“müsterih olun” diyor. 

Müsterih olamyın kardeşim,

önlem alın. Gidişatı toz pembe

göstermeyin, halktan 

gerçekleri saklamayın... 

Vaka sayısı artık
önemli değil



F ahrettin Altun, 'Yeni Medya ve Dijital
Terörizm Çalıştayı'nın açılışında ko-
nuştu. Dünya genelinde gerçekleştirilen

siber saldırılara değinen Altun, "Nesnelerin in-
terneti, hayatın birçok alanında kolaylıkları be-
raberinde getirirken; aynı zamanda siber
saldırıların da hedefi oluyor. Mesela otonom
sürüş ve 5G teknolojilerinin kullanıldığı akıllı
araçlara yönelik siber saldırı girişimleri, son 3
yıl içinde yüzde 225 artış göstermiş durumda.
Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84 bin 113 siber
saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda.
2022 yılı için de 1 Temmuz itibarıyla bu sayı, 53
bin 202 olmuş. 2021 yılının Temmuz ayıyla kı-
yaslandığında yaklaşık yüzde 27'lik bir artıştan
bahsediyoruz. Elbette devletimiz tüm bu saldı-
rılara karşı tüm kurum, kuruluşlarıyla, bu teh-
didin farkında olarak önlemlerini alıyor ve
gerekli şekilde müdahale ediyor" diye konuştu.

Müdahale demek demode

Fahrettin Altun, dijital terörizm ve dezenfor-
masyona daha fazla maruz kalma ihtimaline
karşı Türkiye'nin önlem almak durumunda ol-
duğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Dijital
dünyada ortaya çıkabilecek terörizm ve benzeri
suçlara karşı tedbir almak devletler için bir ter-

cih ya da toplumları kontrol etme mekanizması
değildir. Bu tedbirler, devletlerin vatandaşlarına
karşı birer sorumluluğudur. Meseleyi sadece
dijital mecraların hızı ve özgürlüğü ekseninde
ele alıp, her türlü düzenleme girişimini, hıza ve
özgürlüğe bir müdahale olarak algılamak çok
sığ, ideolojik ve dijitalleşmenin risklerini göz
ardı eden demode bir bakış açısıdır. Bu bakış
açısının reel dünyada hiçbir karşılığı yoktur.
Hakikat ötesi dönemden bahsediyoruz. Haki-
kat ötesi dönemde bu mecralar, ne yazık ki ger-
çekler ve yalanlar arasındaki çizginin
görünürlüğünün yitirilmesinin araçları olarak
kullanılıyor. Sürekli bilgi akışının olduğu yeni
medya alanlarında kasıtlı ve sistematik olarak
dolaşıma sokulan yalan ve yanlış haberler, kit-
lesel algının yönetiminde bir enstrümana dön-
üştürülmeye çalışılıyor. Ülkemizde sosyal ağlar
başta olmak üzere dijital kanallar üzerinden
haber takibi yaygınlaşmaya devam ettikçe, kul-
lanıcıların yalan habere maruz kalma oranının
da arttığını görüyoruz. Bu kuşkusuz sadece en-
dişe duymamız gereken bir durum değil; aynı
zamanda kamu çıkarı adına, mutlak suretle ya-
kından takip etmemiz ve gerekli tedbirleri
almak için gayret etmemiz gereken bir
durumdur." DHA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası araştırmaların dezenformasyona en çok
maruz kalan ülkelerin başında Türkiye'yi işaret ettiğini belirterek, “Kişisel haklardan
toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla

yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek lüks değil, bir mecburiyettir” dedi

Yeni medYa
güvenli 

hale gelmeli!

Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona
maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunun bir-
çok araştırmada ortaya konduğunu aktaran
Altun, "Dolayısıyla, kişisel haklardan toplum-
sal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş
bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla yeni

medyayı daha güvenli bir hale getirmek bir
lüks değil, bir mecburiyettir. Kamu otoritesi-
nin buna kafa yorması, bununla alakalı regü-
lasyonlar, düzenlemeler peşinde koşması
şarttır. Bu anlamda devletin toplumuna karşı
bir sorumluluğudur" dedi. 

Lüks değil mecburiyettir

Parti değiştiren istifa etsin!
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak 
milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili,
başka bir siyasi partiye geçiyorsa milletvekilliği görevinden de mutlaka istifa etmelidir" dedi

türkiye Değişim Partisi
Genel Başkanı Mustafa Sarı-
gül, Karabük Ceza İnfaz Ku-

rumu önünde basın açıklaması yaptı.
Avrupa Birliği'nin mültecilere kucak aç-
ması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Uk-
rayna'dan 10,5 milyon yurttaş, Avrupa
Birliği ülkelerine gitti. Avrupa Birliği ülke-
leri sarı saçlı, mavi gözlü o yurttaşlara
kucak açtı. Türkiye'mize gelen 6,5 milyon
mülteciye de Avrupa Birliği ülkeleri, eşit
olarak kucak açmalıdır. 6,5 milyon mül-
teciyi, Türkiye'mizin topraklarına bırakan
Avrupa Birliği rahat etmemelidir. Özel-
likle NATO görüşmeleri esnasında hükü-
metimiz bu kartını ortaya koymalı.
Finlandiya'nın NATO'ya girmesi, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. O
esnada Türkiye'deki 6,5 milyon mülteci-
nin bütün Avrupa Birliği ülkelerine eşit
olarak dağıtılmasını önemle beklemekte-

yiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu
noktada hükümete yetki verilmeli. İkti-
dara gerekiyorsa; NATO'dan çıkma yet-
kisi dahi verilmeli. Ve iktidar, NATO'nun
karşısına güçlü bir şekilde oturmalıdır"
dedi.

Görevini bırakması gerekir

Başka bir partiye geçen milletvekilinin
görevinden de istifa etmesi gerektiğini
ifade eden Sarıgül, "11 parti ile görüşen
milletvekiline sadece şunu söylemek iste-
rim. Milletvekilleri genel başkanlara bağlı
olursa, milletvekillerini genel başkanlar
seçerse, 11 parti ile değil; 25 parti ile de
görüşür. Türkiye Değişim Partisi olarak
milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini
arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir
milletvekili, başka bir siyasi partiye geçi-
yorsa; milletvekilliği görevinden de mut-
laka istifa etmelidir" diye konuştu.

Biz o tuzağa düşmeyiz!
Babacan, Millet İttifakında bulunan altı partinin ortak gündeminin sadece cumhurbaşkanı adayı olmadığını 
belirterek, "Altılı masanın ortak gündemini sadece cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya
kilitlemeye çalışan bir iletişim kampanyası var. Şu anda onun farkındayız ama biz o tuzağa düşmeyeceğiz" dedi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, partisinin İl Başkanlığı
binasının açılışını gerçekleştirmek

üzere Uşak'a geldi. Babacan, İsmetpaşa Cad-
desinde esnaf ziyareti yapıp, vatandaşların so-
runlarını dinledi. Babacan, daha sonra il
partisinin açılışını gerçekleştirdi. İl Başkanlığı
binasının önünde konuşan Babacan, "Uşak'ta
genç ve dinamik bir teşkilat kurduk. Türki-
ye'nin 81 ilinde şu anda il başkanları görevleri-
nin başında. Türkiye'de 720 ilçede, ilçe
başkanlarımız görev başında. DEVA Partisi
damla damla büyüyor. Türkiye'yi karış karış
dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızı dinliyoruz.
Dertleri dertlilerden dinliyoruz. Ankara'da
oturduğumuz yerlerden değil, bizzat sahada

sıkıntıları tespit ediyoruz. Bu ülkenin sorunla-
rını çözmek ancak dertleri anlamakla müm-
kündür. İşte biz bunun için yola çıktık. Bunun
için her yerde vatandaşlarımızla konuşuyoruz.
Gençlerle, kadınlarla, işçilerle, çiftçilerle, es-
nafla oturuyoruz, dertleşiyoruz. Türkiye'de şu
anda ben işimden memnunum benim derdim
yok diyen bir insan arayın ki bulabileseniz
maalesef" dedi.

Tek bir yere kilitlenmeyiz

Parti binasının önünde gerçekleşen konuşma-
nın ardından Babacan, Uşak İl Başkanlığı bi-
nasının açılış kurdelesini kesti. Babacan
açılışın ardından parti binasında yerel medya
temsilcileri bir araya geldi. Burada gazetecile-

rin sorularını ce-
vaplayan Baba-
can, Millet İttifakında bulunan altı partinin
ortak gündeminin sadece cumhurbaşkanı
adayı olmadığını belirterek, "Altılı masanın
ortak gündemini sadece cumhurbaşkanlığı
adaylığına doğru çevirmeye çalışan, işi oraya
kilitlemeye çalışan bir iletişim kampanyası var.
Şu anda onun farkındayız ama biz o tuzağa
düşmeyeceğiz. Çünkü bizim için öncelikli
olan neyin yapılacağıdır. Yani önce işi tanım-
layacağız, parlamenter sisteme çalışacağız,
parlamenter sisteme geçiş süreci tanımlayaca-
ğız. Daha sonra seçimlere yakın bir dönemde
aday konusunda görüşmelere başlayacağız"
diye konuştu.  DHA
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B alat'ın en meşhur yokuşlardan
biri olan Sancaktar Yokuşu her
gün binlerce yerli ve yabancı tu-

ristin uğrak noktası haline geldi. Ziyaret-
çiler, renkli binalar arasında fotoğraf
çekilirken araçlar tarafından ezilme teh-
likesi atlatıyor. Araçların dar ve dik yo-
kuşu hızlanarak çıkmasından dolayı
yayalar adeta kaçacak yer arıyor. Dik yo-
kuşu çıkamayan bazı araçlar geri geri
gelerek tehlikeyi arttırıyor. Mahallede ya-
şayanlar yokuşta gün aşırı kazaların ger-
çekleştiğini ve insanların yaralandığını
ifade ediyor. Mahalle sakinleri, 2020 yılı-
nın haziran ayında yokuşun trafiğe ka-
patılmasına yönelik dilekçe yazıp imza
topladı. İBB ise mahalle halkına, 2021
yılının eylül ayında yokuşun trafiğe ka-
patılmasının mümkün olmadığını belir-
ten cevap verdi.

2 gün arayla kaza oldu

Sancaktar yokuşunda oturan Fethiye
Coşkun hafta sonu sokağın kalabalık ol-

duğunu belirterek, "Araçlar yukarı çık-
mak için hızlı şekilde yokuşa giriyor ve
insanlara vuruyor. Çocuklar ve insanlar
etrafa kaçıyor. Araba trafiğine kapatılıp
sadece yaya geçişi olursa daha mantıklı
olur. İki gün arayla kaza oldu. Dün
motor devrildi geçtiğimiz pazar günü
araba insanlara çarptı" dedi. 

Yakında biri ölecek

Yokuşun ziyaretçi akınına uğradığını be-
lirten mahalle sakini Sefer Özgenrek,
"Yoğun bir araç trafiği oluşuyor. Bu tra-
fikten dolayı kazalar yaşanıyor. 2 yıl
önce İBB'ye yazdık fakat bir sonuç ala-
madık, bu kazalardan çok sıkıldık. Bura-
dan sürekli yokuşları çıkmaya çalışan
araçlar dolayısıyla sürekli ses kirliliği
oluyor, bundan dolayı evlerimizde dura-
mıyoruz. Buranın araç trafiğine kapatıl-
masını, park yasağının olmasını veya
trafik akışının tek yönlü verilmesini isti-
yoruz. Yakında bir can kaybı olacak" ifa-
delerini kullandı.  DHA

BALAT’IN
CILE YOKUSU
İstanbul'un eski semtlerinden Balat'ta bulunan Sancaktar Yokuşu dikliği nedeniyle
sürücü ve yayalar için çileye dönüştü. Kazaların ardı arkası kesilmeyince mahalle
sakinleri yokuşun trafiğe kapatılması için imza toplayarak İBB'ye başvurdu
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Mahalle sakini Tahir Er, "Yokuşla ilgili
imza topladık. Hiçbir fayda göremedik.
Sürekli burada olan kazaları gerekli
mercilere aktarıyoruz. Sürekli burayla
ilgili projeler üretiyoruz deniliyor. Bu-
rası turistik bir bölge. Yukarıda 1881
yılında yapılmış tarihi bir binamız var.
Oraya görmeye gelen Türkiye'nin ve
Dünya'nın dört bir yanından gelen in-
sanlarımız var. Buranın kaldırımları
yok. Arabalar park ettiği içinS aşağı-
dan ve yukarıdan gelen araçlar bura-
daki insanları sıkıştırıyorlar. Araç
yokuşun aşağısından geldiği zaman
korna çalarak hızlı geliyor insanlar ka-
çışıyor. Çocuklar ve yaşlılar sürekli
mağdur oluyor" dedi.

Çocuklar mağdur oluyor

Yolcu seçenlere
CEZA!

Fatih'te taksi şoförlerine yönelik
denetimlerde yolcu seçen 
3 şoföre bin 823'er lira para
cezası kesilirken, taksileri de 
10 gün trafikten men edildi. 
2 sürücüye ise emniyet kemeri
takmadıkları için ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü Sivil Trafik ekip-
leri, Aksaray'da taksi şoförle-

rine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında tek tek durdu-
rulan taksi şoförlerinin, gerekli evrak ve
belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca
sürücülerin emniyet kemeri takıp tak-
madığını, yolcu seçip seçmediğini ve
taksimetreye yönelik kontrollerini yaptı.
Denetimlerde, 2 taksiciye emniyet ke-
meri takmadığı için 196'şar lira, yolcu
seçen 3 taksiciye ise bin 823 lira para
cezası kesildi. Öte yanda yolcu seçen
taksicilerin araçları 10 gün trafikten
menedildi. Bir polis, ise sivil olarak yak-
laştığı taksi şoförünün yolcu seçtiğini
tespit etti. Ceza yazılan taksi şoförü ise
yolcu seçmediğini iddia etti. Taksi şo-
förü Yaşar Yıldız, "Polis memuru geldi.
'Buyur seni götüreceğin yere götüreyim'
dedim. İlk etapta yanında durmadığımı
söyledi. Ben durmak zorunda değilim.
Benim de ihtiyacım olabilir. Herkese
durmak zorunda değilim. Ben herkesi
almakla mükellef değilim. Burada hiz-
met veriyorum. Yolcunun yanında dur-
madım. İleride durdum. Kendisi
yanıma geldi. Kocamustafapaşa'ya gi-
deceğini söyledi. 'Gel götüreyim'
dedim. Kendisi bana 'Hayır sen benim
yanımda durmadın' dedi. Durum bun-
dan ibaret" dedi.
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G ünün geceye kavuşmasına az kalmıştı.
Birkaç saat önce kızıllar, morlar, maviler,
lacivertler ile renkten renge giren gök-

yüzü, renklerini geceye teslim etti. Gökte dolu-
nay, denizde yakamoz... 

Hafiften bir meltem esintisi insanın tenini
okşar gibi dokunup geçiyor. Sakin gecede taşlara
çarpıp geriye doğru çekilen dalgaların muhteşem
dansı, günün bütün yorgunluğunu alıp götürü-
yor. Geriye istenebilecek ne kalıyor? Gönülden,
yürekten dostlar ve muhabbetleri elbette...

***
“Sana bir hayalini gerçekleştirme şansı sunu-

yoruz, ne dilerdin?” diye sorsalar bunlardan biri-
nin onlarla rakı masasında sohbet edebilmek
olduğunu söylerdim. Ben de hayali olarak ma-
samı hazırlayıp, onlarla sohbet ederek bu haya-
limi gerçekleştirmek istedim.

Onlar kim mi? 
Metin Akpınar ve Aydın Boysan tabii ki. 
Entellektüel, çağdaş, ülkemin aydınlık yüzle-

rinden sadece ikisi...Biri mimar, diğeri sanatçı.
Ancak, her konuya hakim, hatta uzmanlarıyla
tartışacak kadar bilgili olan bu müthiş insanları,
sadece mesleki ünvanlarıyla değerlendirmek çok
eksik olur.

Yemeklerden bahsederken bile insanı coğrafya
coğrafya geziye çıkartıyorlar adeta...

***
İkisi de Pertevniyal Lisesinin eski öğrencileri.

Aynı semtin çocukları, Langa’lı, (Fatih ilçesine
bağlı. Aksaray-Yenikapı arası diye tarif ediliyor.) 

Ve rakıyı en güzel içen adamlar. 
Aydın Boysan’ı hiç görmedim. Metin Akpı-

nar’ı ise yıllar önce “Deliler” adlı oyunda, yol ar-
kadaşı  Zeki Alasya ile birlikte izlemiştim. Fakat
ne tuhaftır ki, hiç tanımadığınız bazı insanları yıl-
lardır tanıyor gibi hissedersiniz ya. İşte ben de
tam olarak böyle hissediyorum. 

***
Beklediğim misafirler bahçe kapısından kol-

kola giriş yaptılar. Kalın camlı gözlüklerinin 
ardından bir çocuk muzipliği ve neşesi ile sohbe-
tine doyum olmayan Aydın Boysan. 

Metin Akpınar ise heybetli, sakin ve olgun 
duruşuyla yürüyor. Bence o bir filozof.

1921 yılında doğan Aydın Boysan’ın yaşı 
Türkiye Cumhuriyetinden de eski.

Aydın Boysan Metin Akpınar’a “gençliğinin
kıymetini bil” diyerek gülümsüyordu. Uzun ve
keyifli yaşamın sırrı diye sorulunca da şöyle 
tavsiye veriyordu; “Hiçbir şeyden kaçmamak.
Hayattan, keyiften, zevkinden, dostluktan, 
bölüşmekten kaçmamak...”

***
İki büyük üstada sarılıp hoşgeldiniz derken

masaya oturuyoruz. Doyumsuz sohbetlerle şen-
lenecek geceye tanıklık etmenin vereceği mutlulu-
ğun karşılığı sözcüklerde yok. 

-Yolculuğunuz nasıl geçti, rahat geldiniz mi?
diye sordum misafirlerime. İstanbul trafiği
malum...

Asıl mesleği mimarlık olan Aydın ağabey ;
“Şehirler toplumların çehresidir. O şehir o toplu-
mun kendi suratına dönüşür. Çirkinleştik, ruhu-
muz çirkinleşti” diyerek durumu özetledi.

-Eski İstanbul nasıldı acaba?
“İstanbul temiz aile kızıydı, pavyona düştü”

dedi. “Ben Samatya’lıyım. Denize girerdik. Sahil
yolu yaparak, cinayet işlendi. Denizle toplumu
kopardılar. İstanbul’u planlamak olmaz, ülkeyi
planlamak lazım. 1930’lu yıllarda İstanbul’un
nüfusu bir milyondu, 1960 yılına geldiğimizde iki
milyonu aştı. Şimdi de insan yığını haline geldi.”

***
“Biz Türk, Rum, Ermeni, Yahudi hep bir ara-

daydık. 1927 yılında 700 bin kişi yaşardı İstan-
bul’da. Anadolu insanı düşünmeden geldi.
Çarpık mimari, altyapı sorunları, trafik içinden
çıkılmaz bir hal aldı. 

1928 yılında İstanbul’un ilk haritalarını yapı-
yorlardı. O haritaları gördüm ben. “Rıza’nın
bostanı”, “Muharremin bostanı” diye yazılıydı.
İstanbul’un yarısı bostandı o zamanlar.” 

Hayal etmesi bile zor değil mi?
***

-Ya meyhaneler?
“Eskiden koltuk meyhaneleri vardı. Duvarda

tahta çakılıydı. Küçük bir tabakta 2-3 tane meze,
peynir, su, rakı. Dirksekle dayanıldığı için koltuk
meyhanesi denirdi. İki tek atıp eve giderdin.”

***
Aynı semtin çocuklarının aralarında yaş farkı

olmasına rağmen, ikamet ettikleri yerlerde benzer
şeyler yaşadıklarını, olağanüstü bir değişimin ol-
madığını sezinliyorum. 

Metin Akpınar; “Benim çocukluğum çingene
Hakkı’nın konağında geçti.” dedi. “Bizim zama-
nımızda market yoktu. Bakkal dükkanlarında da
her yörenin ürünü olurdu. Erzurum’dan kuru fa-
sulye, Erzincan’dan bulgur, Maraş’tan dövme
biber...”

“Tren yolunun aşağısı Yenikapı’dan Yeşilköy’e
kadar bağlık bahçelik, bostanlıktı. Domateste
oradandı. Ama ne domates...Kır domatesi vardı.
Annem keserdi, koklardık. Bugün yediğimiz do-
matesin atıklarını SEKA’ya götürsek kağıt yapar-
lar. Marul’un en iyisi de Kazlıçeşme’de olurdu.” 

***
Dersine iyi çalışan bir evsahibi olarak gecenin

müziklerini misafirlerimin sevdiği şarkılardan
oluşturdum. 

Şimdi fonda usul usul Hüzzam bir eser çalı-
yor. Aydın ağabey bu şarkıyı pek severmiş. Hatta
gençliğinin geçtiği yer olan Samatya semtinde
komşularıyla sandal sefası yaparken bu şarkıyı
söylermiş. “Ay öperken suların göğsünü, sahilde
yıkan / İnleyen dalgaların haline bak da beni an /
Ne kadar sevmese gönlün, bana sendin acıyan /
Hıçkıran dalgaların haline bak da beni an” 

***
Metin Akpınar iyi bir sanat müziği dinleyicisi

ve okuyucusu ama o hangi türden şarkı söylese
insanın içine dokunur.  Eskilerden bir filmde söy-
lediği arabesk tarzı  “Böyle Yaşanmaz” şarkısını
dinlediğimde de hayran bırakmıştı. Ama bu
akşam onun için, 1972 yılında Melahat Gülses
ile birlikte söylemiş olduğu “Tereddüt” adlı Niha-
vent eseri repertuvara dahil ettim. Bir  televizyon
programında söylemiş ama ben yıllar sonra ar-
şivden izledim. Şöyleydi sözleri;

“Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? /
Darılmak adeti bilmem ki çapkının naz mı? /
Desem ki: "Ben seni..." / Yok, dinlemez ki, hiddet
eder / Niçin?  / Bu sözde ne var sanki hiddet etse
ne der? /  Desem ki: "Ben seni pek..." / Ya kızar
konuşmazsa? / Derim: "Bu çektiğim, insaf edin,
eğer azsa" / Desem ki: "Ben seni pek çok..." /
Hayır, kızar bilirim / Tereddüdüm acaba hidde-
tinden az mı elim? / Desem ki: "Ben seni pek
çok... / "Sakın gücenme e mi? Sakın gücenme
eğer anladınsa sevdiğimi.../

***
Her ikisi de aşçılara yemek tarifleri verecek

kadar bilgili olduğundan yemekler, mezeler de
mükemmel olmalı elbette.

Rıza kaptan siparişleri almak üzere masaya

geldi. Aydın
ağabey o 
babacan 
sesiyle “ba-
lıklardan ne
var oğlum?”

diye sordu. 
Aydın ağa-

bey bu arada 
anlatmaya başladı;

“1943 senesinin
Mart’ında İstanbul Boğazını buzlar kaplamıştı.
Buzların arasında tanesi 5 kilograma yakın torik-
ler vardı. Yağlı, nefis balıklardı. Zıpkınla tuttuk.
15 gün balık yedik. Her yerimizi sivilceler kapladı.
Aç kalmaya alışkın vücut birdenbire azgın gıda-
lanınca şaşırdı zavallı.”

İki gurmenin olduğu masanın konularından
birinin yemek olması olağan. Masada rakı içile-
ceğinden, ana yemek gecenin ilerleyen saatlerine
bırakıldı. Mezeler söylendi. Konuklarım kadehle-
rini doldurdu ve “şişede durduğu gibi durmaz
meret, tutar insana yaşamayı sevdirir” diyerek
muhteşem bir geceye başlangıç yapıldı.

***
Aydın Boysan’ın içmeye başlamadan yapıla-

cak şeyleri anlatmasına bayılırım; “Önce iki dilim
kızarmış ekmekle bir şeyler atıştırılır. Böylece al-
kolün sindirim sistemine vereceği hasara karşı
önlem alınır. Bunun yanında bir fincan da zeytin-
yağı içilir. Rakı yavaş ve azar azar içilir. Susuz
rakı içmek marifet değildir. Bunun için de mut-
laka sulandırılarak içilmelidir. “Yalnııızz” diyerek
söyleyeceği şeye dikkat çekmek amacıyla ekler;
“Rakıyı sulandırmak başlı başına bir sanattır. İyi
bir demci bir hamlede ve etrafa sıçratmadan 
rakısını sonlandırır.”

***
“Peki ya buz?”  
Kalın camlı gözlüklerinin arkasından cevap

veriyor; “Ham ervahlıktır rakıya buz koymak. Su
dolapta bekletilmiş olacak. Yarım yudum alıp
başını arkaya yaslayacaksın, hafifçe daire çizerek
sallananacaksın oturduğun yerde ki akciğerler
nasibini alsın. Bektaşi zürafa görmüş “Vay anam
ne güzel içer bu” demiş.  “Haa, bir de  peynir ter-
biyeli gelecek sofraya. Mihaliç olursa şahane
olur. Ama hafif ısıtılmış olacak.”

İlerleyen saatlerde biraz şiir okuyup, Bektaşi
fıkralarından da anlatır belki diye düşünüyorum.
Hatta Metin Ağabey o güzel sesiyle bir şarkı 
söyler mi ki?...

***
Metin Akpınar; “Bizim soframız sadece

yemek için değildir, sohbet içindir.” dedi. “Siya-
set, sanat, ekonomi, aşk, herşey konuşulur. Şişe-
lerin sonuna doğru konular dağılırsa da bu
sadece müzik adına olur. Sofralarımız keyiflidir.
Biz bunu Mustafa Kemal’den öğrendik” dedi.
“Mustafa Kemal 1938’de bir güneş gibi battı. Biz
o zamandan beri alacakaranlıktayız” dediğinde
içimi bir hüzün kapladı.

Konuşmasına devam etti; “Cumhuriyetten
sonraki yıllar da yaptığı işler inanılmazdı.  16
yılda iki iktisat kongresi, şeker fabrikalarının ve
bankaların kurulması, 4.7 kalkınma hızı, iki tane
denk bütçe, iktisadi teşekküllerin kurulması, şeker
fabrikalarının kurulması, bankaların kurulması,
müthiş bir şey...”

***
Aydın Boysan; “Doğduğumda Vahdettin pa-

dişahtı. Mustafa Kemal’i milli mücadeleden
sonra İstanbul’a geldiğinde Marmara Denizi’nde
karşılayanlar arasındaydım.” dedi.

“Atatürk’ün öldüğü yıl lisenin son sınıfınday-

dım. Tarih öğretmenimiz anlı şanlı Reşat Ekrem
Koçu’ydu. Orta ve lisede geçen öğrenciliğimizin
beş yılında bizim tarih derslerimize geldi. Müfre-
data falan aldırmazdı. Aklına ne gelirse onu an-
latırdı. İyi ki de öyle yapmış. Çünkü bilmem
kimin nerede doğduğu, ya da bilmem ne barış
anlaşmasında kaç madde olduğunu anlatmış
olsa, şimdi hiçbir iz kalmadan unutulmuş 
olacaktı. 

Atatürk’ün ölümünü ondan öğrendik. 1938
yılı sabah 9’da dersimiz vardı. O dönem çok
hasta olduğu ve vefatının beklendiği günlerdi.
Hocamız gecikti. Sınıfın kapısından içeri girdi-
ğinde haberi ağlayarak tek sözcükle verdi.”

“Öldü”...
“Bütün sınıf gözyaşlarına boğulduk.”

***
Metin ağabey’de 1941 doğumlu. İkinci

Dünya Savaşı sırasında doğmuş, ekmeğin karne
ile verildiği günlere tanık olup, üç ihtilal görmüş.
Acaba onun gençliği nasıl geçmişti?

“Bizler o dönemlerde ezilen sınıfın temsilcileri
olarak, aklımız erer ermez sol bizim için cazipti.
Kocamustafapaşa’da bir kahvemiz vardı. Orada
abilerimiz bize Marksizm’i, Leninizm’i, diyalektik
felsefeyi anlatırlardı. Milli Türk Talebe Birliği’nin
amatör tiyatro, folklor çalışmaları olurdu. Ama
yönetim sık sık değiştiğinden kimi zaman sağcı,
kimi zaman solcu olurdu.

***
-Ya aşk? 
“Aşk kimyasal bir bozulmadır. Evliliği yürüten,

sevgi, özveri, fedakarlık ve dostluktur.” 
“Bizim zamanımızda çıkmak lafı yoktu. Şimdi

önce merhaba, sonra akşam yemeği...Eskiden
herşey daha duygusal yaşanırdı. Uzun bakışma-
lar, kibrit kutusu içinde alınıp-verilen pusulalar
olurdu. Evin çevresinde dolanıp pencereden ba-
kışını yakalamanın zevki, o dönem için tek kelime
ile müthişti.” 

“Küçükken ablalara aşık olunurdu genelde.”
diyerek gülümsedi.

Aydın Boysan’ın sürekli anlattığı Talha hanım
aklıma geldi benim de...”Gamzesine bakarken
içine düşerdim” dediği, çocukluk aşkı Talha 
hanımı... 

***
-Aydın ağabey? Nedir aşk?
“Ben on sene kafayı çekip evlendim” dedi 

gülerek. 
“Açılmamış şarap şişesiydim ki öyle kaldım /

Acımı köpürtemedim içime sığdım” dedi ve bu
şiir Edip Cansever’in dedi.

Karısına aşık bir adamdı o. Ama bulduğu her
fırsatta esprili cevaplar vermeyi seviyordu.

“Bak” dedi.
“Bir erkeğin ömründe üzüntü yaratan iki

önemli şey vardır. Birincisi; karısına sadık kalmak
ister beceremez. İkincisi daha ağırdır. Karısına
sadık kalmak istemez, gene beceremez.”

***
Ne eğlenceli ve muhteşem bir gece...
Metin Akpınar’ın onca yıllık sanat hayatında

hem eğlenceli hem de hüzünlü anıları var. Me-
sela ilk kabare yapmaya başladıklarında pavyon
ruhsatı vermişler. Onun hikayesi de epey komik.

“Biz ruhsat almaya gittik. “Siz nesiniz?” diye
sordular. “Biz kabare tiyatrosuyuz dedik.” Baktı-
lar öyle birşey yok, tekrar sordular;  “Ne yapıyor-
sunuz yani? Dans var mı, şarkı var mı, kadın var
mı? diye ardı ardına soruyorlar.  

“Bizde; “Evet, hepsi var” dedik. 
“Hah tamam o zaman, siz pavyonsunuz” 

dediler. “Benim de parmak izimi alıp, mor kons-
matris kağıdı verdiler. Zaten biz kabare diye ilan

etmedik. Tanıtım derneği diye açtık. Hatta derne-
ğin üye kayıt kartlarını bilet diye sattık. Çünkü
pavyonların vergisi çoktu. “ 

***
Aydın ağabey muzipçe gülümsedi ve “Belge

deyince benim de aklıma İzmir’de yaşadığım bir
anı geldi yahu! dedi. “İzmir’de beş yıldızlı bir
otele gitmiştim. Resepsiyondaki memura Türkiye
Yazarlar Sendikası hüviyetini uzattım. Yüzüme
baktı ve “daha ciddi bir belge yok mu?” diye
sordu. Bunun üzerine sürücü belgemi uzattım.
“Hah dedi bu olur.” 

***
Tiyatrolar konusunda ne düşünüyorlardı

acaba?
Metin ağabey; “Toplumun genelinde sanata,

özelinde tiyatroya, çok özelinde kabare tiyatro-
suna gereksinimi olduğu inancı yok.Türkiye’deki
eksiklik bu. Sanat tüketicisi bizim iyi dönemleri-
mizden çok geride bugün. Önce sanat tüketicisi-
nin talebi olacak ki sanatçı bunu üretecek,
pazarlayacak, maddi-manevi tatmine ulaşacak
ama öyle bir talep yok.”

***
-Ya eskiden nasıldı? 
“Cadde-i Kebir (Beyoğlu) Kültür Merkeziydi.

Her akşam 42 tiyatro perde açardı. 2500 sanat
tüketicisi oraya akardı. Dışarıda 20-25 kişi öldü-
rülürdü, onlar oyuna gelirdi. Neden? Çünkü
nefes alınacak yerdi tiyatro.”

“İnsan herşeyi düşünebilir. Buna kötü şey-
lerde dahil. Önemli olan düşünce özgürlüğü
değil, düşünceyi ifade etme özgürlüğüdür. Dü-
şüncenin de en saygın, en soylu biçimi bence sa-
nattır. Yani bir siyasi otorite, bir hukuk düzeni,
düşüncenin özgürlüğüne karşı ise sanata da kar-
şıdır. O yüzden düşünce özgürlüğü yok ve sanata
karşı bu sıkıcı hava var. Düşüncenizi gerçekleştir-
menizde, guruplaşmanıza yasaklar var.”

***
Aydın ağabey ekledi; “1930’larda Narlıkapıda

tiyatro vardı yahu! Shakespeare ve Moliere izli-
yorduk. Biz tiyatro yaşatan semttik. Şehir tiyat-
rosu pazarları öğleden sonra semte gelir temsil
verirdi. Ermeni tiyatroları da vardı. İsmail Düm-
büllü gelirdi, Naşit gelirdi. Hazım Körmükçü,
Bedia Muhavvit, Vasfi Rıza Zobu ayağımıza
gelirdi.”

“O zamanlarda elektrik yoktu, lüks lambasıyla
oynarlardı. Bir gece ölüsü bol, kanlı bir oyun oy-
nanıyordu. Ölen öldü tabii. Artık oyun bitecek,
lüks lambası söndü. Karanlıkta da oyun bitmez.
Rejisör mumla sahneye çıktı. Seslendi; “Kalk
ulan, şu lambayı yak!”

“Ölü dirildi. Lambayı yaktı, yeniden öldü.”
***

Bu neşeli gece burada noktalanmıyor... Aydın
Boysan’ın anlattığı Bektaşi hikayelerinden anla-
tarak şimdilik muhabbeti sonlandırayım. De-
vamı gelecek, bekleyin efendim.

Biri camide yakarır; “Ya rabbi, bana iman
ihsan eyle!” Hemen yanıbaşındaki Bektaşi de ya-
karır; “Ya rabbi, bana bir şişe dem ihsan eyle!”

Bunu duyan adam kızar, Bektaşi’yi azarlar;
“Bre zındık! Allah’tan isteyecek başka şey bula-
madın mı?

Bektaşi; “Kızma” der. “İkimizde kendimizde
olmayanı istiyoruz”

***
Hasisin biri, Bektaşi’nin birine para yardımı

yapmış ama dilini de tutamamış; “Sen şimdi bu
parayla doğru meyhaneye koşarsın” demiş. 
Bektaşi cevap verir; “Hacca mı gideceğimi 
sanmıştın?”

“Sana bir hayalini 
gerçekleştirme şansı sunuyoruz, 

ne dilerdin?” diye sorsalar 
bunlardan birinin onlarla rakı 
masasında sohbet edebilmek 

olduğunu söylerdim. Ben de hayali
olarak masamı hazırlayıp, onlarla

sohbet ederek bu hayalimi 
gerçekleştirmek istedim.

Onlar kim mi? 
Metin Akpınar ve Aydın 

Boysan tabii ki...

Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com

ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

Bir Bektaşi fıkrası

RAKI BAHANE, 
sohbet şahane...

Bektaşi ile komşusu birbirlerini çok severler-
miş. Yıllar geçmiş ikidi de öbür dünyayı boylamış.
Bektaşi cehennemde, komşu cennette...Aradan yüz
cehennem yılı geçmiş, yine karşılaşmışlar. Komşu
acıyarak Bektaşi’ye cehennemde neler 
yaşadıklarını sormuş.

Bektaşi cevap vermiş; “Kalabalık olduğu için
çok iş düşmüyor, bütün gün dalga geçiyoruz.”

Komşusu hayretler içinde, “Yapma yahu”
demiş. “Ben her sabah beşte kalkıyorum. Önce
yıldızları parlatıyorum. Sonra güneşi uyandırıyo-
rum. Sonra bütün gün yağmur bulutlarını gezdir-
mem gerekiyor.”

Bektaşi niçin bu kadar çok iş olduğunu sorunca
da, komşusu cevap veriyor;

“Adam yok, adaaam!”
Sevgiyle kalın

***
Dipnot; (Aydın Boysan’ı 2018 yılında kaybettik.

Ancak bedenen aramızda olmasa da o geride bı-
raktıklarıyla hep var olacak.)

Metin Akpınar’a ise upuzun ve sağlıklı bir
yaşam diliyorum.

Bu hayalimi gerçekleştirmek için sayısız belge
okudum. İki değerli büyüğümüzün bugüne kadar
katıldıkları TV programlarını, videoları izleyip, ya-
pılan röportajları okudum. Bulabildiğim arşivleri
karıştırdım.

Alıntı yaptığım başlıca kaynaklarım; Ümit Ba-
yazoğlu’nun söyleşi tarzında yazdığı “Hayat Tatlı
zehir” kitabı. Metin Akpınar’ın, yönetmenliğini
Selçuk Metin’in yapmış olduğu “İyi ki yapmışım”
adlı belgeseli. Zeynep Miraç’ın yazmış olduğu
“Sahneye adanmış bir ömür” kitabı. Röportajla-
rını, çekimlerini yapan, arşivleyen, kitaplarını
yazan, kısacası tüm emeği geçenlere kendi adıma
binlerce teşekkür ederim.



İ mza töreninde konuşan Birikim
Okulları Genel Müdürü Yel-
kenci, “Birikim Dijital Okul”

projesi hakkında bilgi verdi. Yelkenci,
“Yönetimi iç ve dış paydaşları ile or-
taklaşa yapılması gereken, sürekli ge-
lişen ve etkileşen dinamik bir süreç
olan eğitim, bilgi ve teknolojinin üre-
tilmesine, teknoloji de eğitimin geliş-
mesine katkı sağlar. Bu etkileşim,
eğitim ve dijital teknoloji arasında da
yaşanıyor. Dijital devrim, dijital ev-
rende dijital okulu tasarlama imkanı
sunuyor. Birikim Dijital Okul projesi,
pandemi gibi olağan dışı durum-
larda çocuklarımızın okulsuz kalma-
maları için en güçlü alternatif olarak
yerini alacak. Yapay zeka vasıtasıyla
hızlı ve seçenekli öğrenme imkanları

sunan Birikim Dijital Okul, öğrenci-
lerimizin zaman ve mekandan ba-
ğımsız öğrenmesini sağlıyor ve
eğitimde sınırları kaldırıyor” dedi.

Bağımsız eğitim imkanı
Sebit Genel Müdürü Çil ise “Çağın
koşullarını yakaladığımız ve öğrenci-
lerimize sunacağımız dijital okulda
faydalı ve etkin imkanlar sunacağı-
mıza inanıyoruz” diye konuştu. Ko-
nuşmaların ardından Yelkenci ve Çil,
“Birikim Dijital Okul İş Birliği Proto-
kolü”nü imzaladı. Böylece “Birikim
Dijital Okul” projesine start verildi.
Birikim Dijital Okul, yapay zeka des-
teği ile hızlı ve seçenekli öğrenme im-
kanları sunacak. Dijital okul,
öğrencilerin zamandan ve mekan-
dan bağımsız olarak eğitim almasına
imkan sağlayacak.
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Yol çilesi bitti
Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Yıllardır bakımsızlık
nedeniyle sayısız çöküntünün oluştuğu 
Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi,
asfaltla kaplanarak tamamen yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından yürütülen bir haf-
talık geceli gündüzlü çalışma sonrasında

tamamlanan Evliye Çelebi Caddesi, vatandaşların
kullanımına açıldı. Çalışmalar kapsamında kullanıla-
maz durumdaki eski zemin tamamen kaldırıldı,
zemin düzleştirme ve sıkıştırma işlemleri gerçekleşti-
rildi ve asfalt serimi yapıldı. Ayrıca cadde boyunca
yaya kaldırımları yenilendi, hız kıran kasisler konula-
rak yol çizgileri çizildi ve çalışmalar tamamlanmış
oldu.Yüksel yerinde takip ettiOrtacami Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalış-
maları her gün sıkı bir şekilde yerinde takip eden Sü-
leymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
mahalle sakinleri ile de görüş alışverişinde bulunarak
vatandaşın talep ve beklentilerini not etti. Yürütülen
çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan
Yüksel, “Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi

üzerinde yürüttüğümüz yol çalışmalarımızı ta-
mamladık. Bölgede, cadde üzerinde yaptığı-

mız asfaltlamanın yanı sıra, yaya
kaldırımı onarımları ile çevre düzenle-

mesi çalışmalarının ardından, sil
baştan yenilediğimiz güzergâ-

hımızı vatandaşlarımızın
hizmetine sunduk. Sü-

leymanpaşa’mıza ha-
yırlı olsun,” diye

konuştu.
İRFAN

DEMİR

En iyi fotoğrafı seçtiler
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından
düzenlenen Süleymanpaşa’nın Renkleri
Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Süley-

manpaşa’nın tarihi, kül-
türel, ekonomik ve
turistik değerlerinin tanı-
tılması amacıyla düzen-
lenen Süleymanpaşa’nın
Renkleri Fotoğraf Yarış-
masında, 321 fotoğraf
yarıştı. Yarışma jürisi ta-
rafından yapılan değer-
lendirmede 46 fotoğraf
dereceye girmeye hak ka-
zandı.Fotoğraf Sanatçı-

ları Reha Bilir, Güven Çelik ve Mehmet Çevik ile
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Ana Sanat Dalı Öğre-

tim Görevlisi Prof. Dr.
Oktay Çolak ve Süleyman-
paşa Belediyesini temsilen
Turhan Durukan’dan olu-
şan jüri heyeti, dereceye
giren eserleri belirledi.

İşte kazananlar

İlk üç eserin dışında 3 fo-
toğraf mansiyon, 10 fotoğ-
raf Belediye Özel Ödülü ve
30 eser de sergileme 

ödül-
lerine
layık gö-
rüldü. Buna
göre; Alper Eral
birinci, Selma Bilgin
ikinci ve Yekta Ali Kurtu-
luş üçüncü oldu. Halil İbra-
him Üzmezoğlu, Sevim Fidan
ve Levent Bayraktar ise mansiyon
ödülü elde etti. Bu yıl ilk kez düzenle-
nen Süleymanpaşa’nın Renkleri Fotoğraf
Yarışmasının ödül töreni ve fotoğraf sergisi
ilerleyen günlerde gerçekleşecek.
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Son değişim, Kişida’nın Ekim 
2021’de göreve başlamasından bu 
yana ikinci kabine değişikliği oldu.

Eski Japonya Başbakanı Abe’nin 8 
Temmuz’da seçim kampanyası sırasında 
öldürülmesinin ardından kamuoyunun 
Kişida’nın kabinesine ve hükümetine 
yönelik desteği zayıflamaya başladı. Ba-
kanlarına ve diğer üst düzey yetkililere, 
“Birleşme Kilisesi ile olan bağlantılarını 
gözden geçirmeleri” talimatı verdiği 
bilinen Kişida, değişikliğin asıl amacı-
nın Kovid-19 salgını, enflasyon, Çin ile 
Tayvan arasında artan gerilim ve Rusya 
ile Ukrayna arasındaki savaş olduğunu 
söyledi.

Abe’nin kardeşi görevden alındı
Değişikliği açıklayan Kabine Baş 

Sekreteri Hirokazu Matsuno, kiliseyle 
bağlarını kabul eden 7 bakanın görev-
den alındığını açıkladı. Abe’nin kardeşi 
Savunma Bakanı Nobuo Kişi ve Kamu 
Güvenliği Komisyonu Başkanı Satoshi 
Ninoyu görevden alındı. Nobuo Kişi’nin 
yerine eski Savunma Bakanı Yasukazu 
Hamada geldi ve daha önce Dışişleri 
ve Savunma Bakanı olarak görev yapan 
Taro Kono ise Dijital Dönüşüm Bakanı 
olarak Kabine’ye geri döndü. Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı Koici Hagiuda’nun 
yerine ise Yasutoshi Nishimura getirildi. 
Katsunobu Kato ise Sağlık Bakanı olarak 
atandı.

Moon Tarikatı ile ilişkileri
Eski Başbakan Abe Şinzo suikastının 

ardından ortaya atılan ve siyasilerle 
Moon Tarikatı’nın ilişkisi olduğuna dair 

iddialar tartışmalara yol açtı. Abe’nin 
kardeşi Savunma Bakanı Nobuo Kişi, 
26 Temmuz’da düzenlediği basın top-
lantısında, “Birleşme Kilisesi”nin birkaç 
üyesiyle bağının olduğunu ve önceki 
seçimlerde “gönüllü” üyelerden destek 
aldığını belirtmişti. Nobuo Kişi, seçim 
için destekçi bulunmasının önemli oldu-
ğunu söylemiş, kilise üyelerinin gele-
cekteki seçimde desteğine dair soruyu, 
“Yalnızca gönüllü oldukları için gelecek 
seçimde ne olacağına cevap veremem.” 
şeklinde yanıtlamıştı. “Moon Tarikatı” 
olarak da bilinen “Birleşme Kilisesi”nin 

eski Başkanı Kwak Chung Hwan, suikast 
sonucu hayatını kaybeden Abe’nin baba-
sı ve büyükbabasının Moon Tarikatı’nın 
kurucusu Sun Myung Moon ile yakın 
ilişki içinde olduklarını iddia etmişti. Abe 
suikastıyla ilgili soruşturmayı yürüten 
müfettişler, zanlı Yamagami Tetsuya’nın 
annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için 
iflas ettiğini söylediğini aktarmıştı. Eski 
Başbakan Abe, 8 Temmuz’da ülkenin 
Nara kentinde Liberal Demokrat Parti 
adayının seçim kampanyasına destek için 
açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma 
sırasında vurularak öldürülmüştü. DHA

UKRAYNA Savunma 
Bakanlığı, dün Kırım’da 
meydana gelen patlamanın 

fotoğrafını paylaşarak, “Kırım, 
turist sezonu için uygun değildir” 
ifadelerini kullandı. Rusya’nın 
2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da 
dün patlama meydana geldi. 
Patlamanın Rus hava üssünde 
meydana geldiği duyuruldu. 
Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz 
konusu patlamaya ilişkin fotoğ-
rafla paylaşım yaptı. Açıklamada, 

“Ukrayna Savunma Bakanlığı, 
Ukrayna Kırım toprakların-
da işgalci birliklerin varlığının 
turizm sezonuna uygun olmadı-
ğını herkese hatırlatmak istiyor” 
denildi. Ukrayna resmi kurum-
ları, patlamanın Ukrayna saldırı 
sonucu gerçekleşip gerçekleşme-
diğini net olarak doğrulamadı. 
Dış basında ve sosyal medyada 
patlamanın sebebi Ukrayna sal-
dırısı olarak yansıdı ancak Rusya 
bunu yalanladı.

MEKSIKA’NIN Jalisco 
eyaletinde, güvenlik güç-
lerinin bir çeteye yönelik 

düzenlediği operasyonda 4’ü polis, 
13 kişi hayatını kaybetti. Meksika 
basınında yer alan habere göre, El 
Salto kentine bağlı San Lorenzo 
semtinde, organize suç örgütüne 
operasyon yapan polis, çete üye-
leriyle çatıştı. Çatışmada, 4 polis 

yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi 
öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi 
gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yara-
landı. Eyalet Savcılığından yapılan 
açıklamada, çatışmanın sonunda 
polisin kontrolü tamamen sağladığı 
belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişi-
nin sağ kurtarıldığı bildirdi. Bölge-
de polisin geniş çaplı önlemlerinin 
devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

JAPONYA’DAJAPONYA’DA  
KABINE DEGISKABINE DEGISTI TI 

KOBAY OLMAKTAN KURTARILDI

HAYVAN haklarını savunan 
kar amacı gütmeyen kuruluş 
HSUS’un sitesinde yer alan 

bilgilere göre, eyaletin Cumberland 
ilçesindeki Envigo üretim tesisi, Mayıs 
ayında ABD Adalet Bakanlığı tara-
fından hayvanlara eziyet suçlamasıyla 
dava edildi. Müfettişlerin, bazı köpek-
lerin kolayca tedavi edilebilecek koşul-
lar için veteriner bakımı almak yerine 
öldürüldüğünü, kurtçuk, küf ve dışkı 
içeren yiyeceklerle beslendiğini, bazı 
emziren anne köpeklerin de yemek 
yemelerinin engellendiğini tespit ettiği 
ifade edildi. Ayrıca, 25 yavrunun da 
soğuğa maruz kalarak öldüğü saptandı. 
Söz konusu davanın ardından şirketin 
tesisi kapattığı ifade edildi.

2 bin köpek kurtarıldı
HSUS’tan yapılan yazılı açıklaya göre, 
yaklaşık 4 bin beagle cinsi köpek 
HSUS’un ülke çapındaki barınma ve 

kurtarma ortaklarına gönderiliyor, aynı 
zamanda kuruluşun hayvan kurtarma 
ekibi de köpekleri toplu üretme tesi-
sinden kurtarma sürecinde. Köpekleri 
ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara 
satmak üzere yetiştirdiği ifade edilen 
tesisin, yetersiz veteriner bakımı ve 
yetersiz yiyecek gibi konularda çok 
sayıda ihlali olduğu belirtildi. Tesis-
ten ilk etapta 22 Temmuz’da 432 ve 9 
Ağustos itibarıyla da 2 binden fazla kö-
peğin çıkarıldığı bilgisi yer aldı. Ayrıca 
kurtarma operasyonunun, ABD Adalet 
Bakanlığı’nın Mayıs ayında açtığı dava 
sonucu başlatıldığı; HSUS’un köpek-
lerin alınması ve sahiplendirilmesi 
sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı.

Tarihi bir an
HSUS Başkanı ve CEO’su Kitty Block, 
söz konusu kurtarma operasyonunun, 
hayvanların korunması kapsamında 
tarihi bir an olduğunu ifade ederek, 

“Adalet Bakanlığı’nın bu büyük ope-
rasyonu yönetmemizi talep etmesin-
den onur duyuyoruz. Hayvan kurtarma 
ekibimiz bu mücadeleye hazır çünkü 
biz buyuz, bunun için eğitildik. Part-
nerlerimize minnettarız. Bu olağanüs-
tü köpeklerin artık hak ettikleri gibi 
harika evleri ve hayatları olacak” dedi.

Almanya’dan İngiltere’ye, Amerika’dan Tokyo’ya kadar 
dünyanın pek çok noktasında hizmet veren restoranlar, 
Türk mutfağının global yolculuğunu hızlandırdı. Türkiye’nin 
yeme içme kültürünün temsilcisi olan restoranlar, Türkiye 
ile dünya ülkeleri arasında gastronomi köprüleri kuruyor

CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine 

Erdoğan’ın himayesinde 
3 yıl önce başlatılan Türk 
Mutfağı tanıtım çalışmaları, 
pandemi sonrasında yeni-
den hızlanırken yurt dışında 
restoran kuran girişimcilerin 
sayısı da giderek artıyor. 
Türk mutfağının dünyanın 
dört bir yanında tanıtılma-
sını amaçlayan gastronomi 
çalışmalarının pandemi 
etkilerinin azalmaya baş-
lamasıyla yeniden hızlan-
dığını belirten Shish Meze 
Restoran Kurucusu Nadir 
Gül, “İngiltere’de 11 yıl 
boyunca çalıştığım restora-
nı satın alarak kurduğum 
Shish Meze Restoran ile 
Türk mutfağının en seçkin 
lezzetlerine sıra dışı bir 
form kazandırdım. Ege’den 
Karadeniz ve Doğu Anado-
lu’ya kadar Türk mutfağı-
nın temsilcisi olan yöresel 
yemekleri dünyaca ünlü 
şeflerin özel reçeteleriyle 
harmanlayarak İngilizlerin 
beğenisine sunuyorum. Bey-
ti’den mıhlamaya, kaburga-
dan kebap çeşitlerine kadar 
farklı versiyonlarına imza 
attığımız Türk lezzetleriyle 
Türkiye’den İngiltere’ye 
uzanan gastronomi köprüle-
ri kuruyorum” ifadelerinde 
bulundu. 

50’yi aşkın lezzet 
Türk mutfağından 50’yi 
aşkın lezzetten oluşan özel 
bir menü ile hizmet ver-
diklerini kaydeden Nadir 
Gül, “Menümüzde yer 
alan reçetelerimizi mevsim 

koşullarını dikkate alarak 
sürekli zenginleştiriyoruz. 
Mutfağımızda bir yandan 
misafirlerimize hizmet verir-
ken diğer yandan adeta bir 
Ar-Ge laboratuvarı gibi ino-
vatif lezzetler geliştiriyoruz. 
Amacımız Türk mutfağının 
yurt dışındaki tanıtımına en 
üst düzeyde katkı sağlamak. 
Lezzetlerimizin yanı sıra 
ambiyansımızla da İngi-
lizlerin uğrak yeri olmayı 
başardık. Hem mutfağımı-
zın hem de kültürümüzün 
İngiltere’deki tanıtım elçisi 
olarak ülkemizin dünya-
daki vitrinine katma değer 
kazandırıyoruz” diye belirtti. 

Kariyerinin dönüm noktası 
Londra’daki restoranında 
günde ortalama 600 kişiyi 
ağırladığını belirten Nadir 
Gül, “Öğünlerini çoğunlukla 
aperatif lezzetlerle geçiştiren 
İngilizleri Türk mutfağıyla 
tanıştırarak ülkede farklı 
bir yeme içme kültürünün 
olgunlaşmasına da vesile 
oldum. Açtığım restoran, 
çıraklıktan restoran işlet-
meciliğine uzanan 21 yıllık 
kariyer hayatımın dönüm 
noktasını oluşturuyor. Türk 
mutfağının yöresel lezzet-
lerine farklı dokunuşlarla 
modern kimlikler kazandırır-
ken, sıra dışı sunumlarımızla 
da Avrupa’nın merkezinde 
Türk mutfağının imzasını 
atıyoruz. Aynı zamanda 
dünya mutfaklarından farklı 
reçeteleri barındıran bir seç-
ki sunarak Türk mutfağının 
lezzet farkını öne çıkarıyo-
ruz” dedi. DHA

TÜRK MUTFAĞININ 
HEDEFI INGILTERE

ABD’nin Virginia eyaletinde 4 bin beagle cinsi (av köpeği) köpek, hayvan haklarını ABD’nin Virginia eyaletinde 4 bin beagle cinsi (av köpeği) köpek, hayvan haklarını 
savunan ABD Humane Society (HSUS) tarafından, köpeklerin ilaç deneyleri yapan savunan ABD Humane Society (HSUS) tarafından, köpeklerin ilaç deneyleri yapan 
laboratuvarlara satmak üzere yetiştirildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları bir laboratuvarlara satmak üzere yetiştirildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları bir 
üretim tesisinden kurtarılıyor. Şu ana kadar kurtarılan 2 bin beagle’a yuva aranıyorüretim tesisinden kurtarılıyor. Şu ana kadar kurtarılan 2 bin beagle’a yuva aranıyor

ALMANYA Federal 
İstatistik Ofisi (Des-
tatis), ülkenin tem-

muz ayı enflasyon verilerini 
açıkladı.
Verilere göre, Almanya’da 
haziran ayında yüzde 7,6 
olan enflasyon, temmuzda 
yüzde 7,5 oldu. Ülkede enf-
lasyon, aylık bazda da yüzde 
0,9 arttı. Böylece ülkede enf-
lasyon, son yılların en yüksek 
seviyesinde kalmaya devam 
etti. Almanya’da enflasyon-
daki yükselişin ana nedeni 
ise enerji oldu.
Enerji ürünlerindeki fiyat ar-

tışı yıllık yüzde 35,5’i buldu. 
Ülkede yıllık bazda kalorifer 
yakıtı fiyatları yüzde 102,6, 
doğal gaz fiyatları yüzde 75,1 
ve elektrik fiyatları yüzde 
18,1 artış gösterdi. Gıda 
fiyatlarında artış temmuzda 
yıllık bazda yüzde 14,8 sevi-
yesinde ölçüldü. Bu dönem-
de yağ fiyatı yüzde 44,2, süt 
ürünleri ve yumurta fiyatları 
yüzde 24,2, et ürünleri fiyat-
ları ise yüzde 18,3 arttı. Al-
manya’da AB uyumlu TÜFE 
ise temmuzda aylık bazda 
yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 
8,5 olarak belirlendi.

ENERJi FiYATLARI 
ARTACAK

Ukrayna’dan Kırım uyarısı geldiUkrayna’dan Kırım uyarısı geldi

Meksika’da çatışma çıktı

Almanya’da temmuz ayında enflasyon enerji fiyatların-
daki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

İSTANBUL aydın üni-
versitesi Uçak Tekno-
lojisi mezunu olmasına 

rağmen birçok festivalde ve 
gece kulüplerinde DJ’lik yapan 
ve Selfmade music group ve G 
Boys ekibinde yer alan Birand 
Analan, eğlenmeyi ve eğlen-
dirmeyi çok sevmenin yanında 
hayallerinin peşinden gitmek 
istediği  için bu işi seçtiğini 
ettiğini ifade etti. Hiphop tarzı 
çalan ve prodüktörlüğünü ya-
pan Birand Analan, bu tarzdan 
vazgeçmeyeceğini de sözlerine 

ekledi. Günümüzde DJ’liğin 
bir meslek olmadığını dile 
getiren Birand Analan, “He-
vesi ve yeteneği olan herkesin 
DJ’lik yapması gerektiğini 
düşünüyorum” dedi. DJ’lik ve 
prodüktörlük kariyerini aynı 
anda yürütmek istediğini ifade 
eden Birand Analan, DJ olarak 
planının çaldığı müzik tarzında 
zirveyi oynamak prodüktör 
olarak ise kendini daha da ge-
liştirip Amerika’da rap sanat-
çıları ile iş yapmak olduğunu 
söyleyerek hedeflerini paylaştı

KADIKÖY Belediyesi’nin bu yıl 
ikincisini düzenlediği Mahal-
lemde Çocuk Tiyatrosu 12 – 

23 Ağustos tarihleri arasında gerçek-
leşecek. Belediye, mahalle aralarına 
kuracağı gezici sahnelerle çocuklara 
tiyatro götürerek, her çocuğun tiyat-
royla tanışmasını sağlıyor. Çocuklar, 
her gün 20.00’de sergilenecek farklı 
oyunlarla tiyatro izlemenin tadını 
doyasıya yaşayacak. 12 gün boyunca 
sürecek olan tiyatro gösterimleri, 
Kadıköy’ün 4 ayrı mahallesinde ger-
çekleşecek. Program 12 Ağustos’ta 
Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının 
sahneye taşıdığı Korkusuz Salyangoz 
adlı oyunla Alan Kadıköy Açık Hava 
Sahnesi’nde açılışını yapıyor. 
İşte program:
n Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi 
- Acıbadem, Muhittin Üstündağ Cad, 
No:2 Kadıköy, İstanbul
n 12 Ağustos Cuma  - Korkusuz 
Salyangoz + 3
n 13 Ağustos Cumartesi -   Dünya 
Büyürken + 5

n 14 Ağustos Pazar - Canım Karde-
şim Benim Uzaylılar Mı Geldi? + 2
Kriton Curi Parkı – 19 Mayıs Mah. 
Kadıköy, İstanbul
n 15 Ağustos Pazartesi - Floyd Usta-
nın Düşler Atölyesi + 3
n 16 Ağustos Salı - Masalcı Bavul + 2
n 17 Ağustos Çarşamba - Dombil İle 
Mini + 4
Bostancı Tarihi 
Tren İstasyonu 
Arkası – Bostancı, 
İstanbul
n 18 Ağustos Per-
şembe - Oyuncu 
Köpek Mie + 4
n 19 Ağustos 
Cuma - Minik 
Patiler + 3
n 20 Ağustos Cu-
martesi - Her Şeyi 
Yapabilirim + 4
Şehit Jandarma 
Er Çağlar Mengü 
Parkı, Fikirtepe 
– Dumlupınar, Yu-

murtacı Abdi Bey Cad. No:7, Kadıköy, 
İstanbul
n 21 Ağustos Pazar  - Maceracı Ayı 
Jumbo + 4
n 22 Ağustos Pazartesi - Bir Yüzgeç 
Hikâyesi + 4
n 23 Ağustos Salı - Arı Maya İle Bız 
Bız + 3

Basın Bülteni 10.08.2022  Son 
yıllarda büyük popülerlik ka-
zanan ve geniş kitlelere ulaşan 

rapin dünya çapındaki en yetenekli 
ve yaratıcı müzisyenleri, 14 Ağus-
tos’ta  yüzde 100 Müzik katkılarıyla 
Küçükçiftlik Park’ta bir araya geliyor. 
Rap dinleyicilerinin merakla bekle-
diği DRILL DOWN’da sahne alacak 
isimler arasında; 2020’de yayımla-
dığı “Day in the Life” ve “Loading” 
singlelarıyla rap tutkunkarının büyük 
beğenisini kazanan, 2021’de yayınlanan 
“Wild West” ile UK Music Chart’ta 
üst sıralara yükselen Londralı rapçi 
Central Cee’nin yanı sıra, yayınladığı 
mixtapelerle ve Lauryn Hill’in İngiltere 
turnesindeki çarpıcı performansıyla 
müzikseverlerin radarına giren Porte-
kiz doğumlu, Manchesterlı müzisyen 
IAMDD, 2020 yılında birlikte yayımla-
dıkları “Kanalım Yok” isimli şarkıyla 
ilgileri üzerine çeken Çakal & Reckoy 
ile Berklee College of Music’te müzik 
yönetimi ve şarkı sözü yazarlığı eğitimi 
gördükten sonra kariyerine DJ olarak 
başlayan, son yıllarda yayımladığı şar-
kılarla da popülaritesini artıran Lil Zey 
yer alıyor.Birinci kategori biletleri hızla 
tükenen festivalin biletlerine www.
biletinial.com’dan ulaşabilirsiniz.

Biletinial hakkında 
biletinial.com 2011 yılından bu yana 
biletleme sektöründe hizmet veren bir 

teknoloji markasıdır. Faaliyete geçtiği 
tarihten itibaren yeniklikçi uygulama-
ları devreye alan Biletinial, teknolojik 
gelişmeler ışığında müşterilerini yeni 
etkinliklerle buluşturmakta ve eşsiz 
deneyimler sunmaktadır. Sürekli bü-
yüyen ve gelişen altyapısı ile sinema, 
tiyatro, konser, spor ve birçok farklı 
özel etkinlik alanında yüzlerce etkin-
liğe zahmetsizce erişim olanağı veren 
Biletinia.com, Türkiye genelinde 75 
ilde ve KKTC’de faaliyet göstermek-
tedir. Halen 300’den fazla sinema, 
2000’den fazla salon ve 220.000’den 

fazla koltuk kapasitesiyle  hizmet su-
nan Biletinial’ın iş ortakları arasında  
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı birimler (Devlet Tiyatroları, 
Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sa-
natlar Genel Müdürlüğü konserleri, 
Türkiye Voleybol Federasyonu) Tür-
kiye’nin önde gelen sinema grupları, 
özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor 
kulüpleri, performans sahneleri, tema 
parklar ve eğlence parklarının yanı 
sıra eğitim, seminer gibi organizas-
yon gerçekleştiren kurumlar da yer 
almaktadır. 

Rap müziğin en sevilen isimleri  ‘Yüzdeyüz Müzik Sunar: DRILL DOWN” festivalinde 
müzikseverlerle buluşuyor. 14 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinlikte 
rapin yaratıcı isimleri Central Cee, IAMDDB, Çakal & Reckoy ve Lil Zey sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 16 Ağustos akşamı 
Mehmet Güntekin şefliğinde gerçekleşecek “Kürdilihicazkar Faslı” 
konseri ile Atatürk Kültür Merkezinde dinleyicilerin karşısına çıkacak

ATATÜRK Kültür 
Merkezi’nin yerleşik 
kurumlarından biri 

olan Cumhurbaşkanlığı Klasik 
Türk Müziği Korosu, “Kür-
dilihicazkar Faslı” konseri ile 
AKM Tiyatro Salonu sahne-
sinde dinleyicilerle buluşacak. 
Şef Mehmet Güntekin yöneti-
mindeki koronun, serhânende 
ve gazelhan Atakan Akdaş’a 
eşlik edeceği konser, 16 Ağus-
tos akşamı gerçekleşecek.  
Türk musikisinde belli bir ma-
kamdan eserlerin belli kural-
lar çerçevesinde art arda icra 
edilmesi olarak tarif edilen 
fasıl, şarkı formunun ağırlık 
kazandığı Hacı Arif Bey döne-
minden sonra nitelik değiş-
tirdi. Daha eski dönemlerde 
kâr, beste, ağır semai ve yürük 
semai formlarından oluşan 
fasılda, 19’uncu yüzyılın son-
larından itibaren sadece şarkı 
formu icra edilmeye başladı. 
Bir peşrevin ardından ağır ak-
sak, sengin semai, devr-i hindî 
usullerinden olanlar başta 
gelmek üzere her türlü küçük 
usulle bestelenmiş şarkılar, 
hatta zaman zaman türküler 
dahi fasılda yer alır oldu. 
19’uncu yüzyılın sonlarından 
itibaren başlayan bu yeni fasıl 
anlayışına “Fasl-ı Cedid” adı 

verildi ve günlük hayatın için-
de yaygınlık kazandı. 

Fasılda taksim olmazsa olmaz
Bir koro yapısına göre daha az 
sayıda sanatçıdan oluşan fasıl 
topluluğunun icrasında, klasik 
icralara nazaran daha serbest 
bir okuyuş tarzı öne çıkar. Bir 
serhanendenin, elindeki def 
ile yönettiği fasılda doğaç-
lamaya dayalı hanende ve 
sazende taksimleri, yani gazel 
ve taksim olmazsa olmazdır.  
Zaman içerisinde kendine 
özgü bir edebiyat oluşturan 
fasıl repertuvarı özel bir 
nitelik kazandı ve fasla uygun 
olan eserler de ayrı bir sayfa 
oluşturdu. Faslın en kritik icra 
özelliği, farklı usullerden bes-
telenmiş eserlerin bütünsel bir 
akış içinde kesintisiz olarak 
akmasıdır. Müzikal olarak zor 
özellikleri olan bu icra şekli, 
Türk musikisinin en karak-
teristik alanlarından birini 
teşkil ediyor.  Türk Musikisini 
gelecek kuşaklara önemiyle 
paralel biçimde aktarmak 
amacıyla kurulan Cumhur-
başkanlığı Klasik Türk Müziği 
Korosu bu konserinde, bünye-
si içinden oluşturduğu ekiple 
her zamanki geleneksel koro 
icrasının dışında, Türk musi-
kisinin bu çok özel icra şeklini 
örnekleyecek.

MUSiKiYE
doyacaksınız

NEREDEN NEREYE!

MAHALLEDE TIYATRO ZAMANI

KUCUKCiFTLiK’TE
RAP MUZiK VAR

HER konseri sonrası gündem olan Begüm 
Polat yeni “AFFETTİM” adlı şarkısının 
klibini yayınladı. Klibi aynı anda 5 bin 

kişi izlerken ilk 2 saatte 40 bin görüntülenmeye 
ulaştı. Her konseri olay olan Begüm Polat klibini 
yayınladıktan sonra Twitter Türkiye gündemine 
2. Sıradan girdi. Kimileri klipteki cesur sahnelere 
ahlaksızlık derken kimileri bu bir sanat oyunculuk 
dedi. Twitter ve türkiye gündemi ikiye bölündü.

TÜRK Pop müziğinin 
renkli isimlerinden 
Atiye, konserlerine 

başlıyor. Son albümü ‘Deli İŞi 
ve yayımladığı ‘Allem Kallem’ 
ve ‘Dalgana Bak’ şarkıları ile 
müzik listelerinin üst sıraların-
da uzunca süre yer alan, Tik 
Tok challenge ‘larda hayranla-
rının videolarıyla dünya sırala-
malarına girerek büyük başarı 
sağladı. 13 Ağustos Cumartesi 
Afyon’da başlayacak konser 
serisi kapsamında Atiye, İzmir, 

Ankara, Bodrum, Çeşme, 
Eskişehir gibi daha birçok’ 
yerde sahnede boy gösterecek. 
Belediye ve halk konserlerin-
de sahne alacak Atiye, yeni 
sezonda da kapalı mekanlarda 
sevenleri ile buluşmaya da 
hazırlanıyor. Dansçılaır ve 
müzisyenleri ile hem görsel 
hem de işitsel bir şov hazırla-
yan Atiye, Eylül’de de ilk defa 
söylediği t-rap tarzı albümde 
yer alan şarkısının video klibini 
de yayına verecek.

Olay yaratan klip

AYNUR CİHAN

ZEYNEP VURAL

Atiye konserlere başlıyor

Kadıköy’de birçok noktada yaz boyunca sürecek kültür sanat etkinliklerine bir yenisi eklendi: Mahallemde Çocuk Tiyatrosu. Tiyatro 
izlemeyen çocuk kalmasın diye hazırlanan programda, çocuk oyunları Kadıköy’ün 4 mahallesine gezici sahnelerle çocuklara ulaşacak

DJ olarak haklı bir şöhreti yakalayan Birand Analan, 
prodüktör olarak da adından bahsettirmeye başardı



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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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TRANSFER çalışmala-
rını sürdüren Beşiktaş ‘ta 
Welinton’un da El Ittifaq 

ile anlaşması sonrası savunma 
hattının önemi artmış durumda. 
Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı-
ların gündeminde gelen isim-
lerden biri de Ferencvaros’tan 
Samy Mmaee oldu.  Lions del 
Atlas, Romain Saiss’in de millî 
takımdan arkadaşı olan Samy 
Mmaee için devrede olduğunu 
aktardı. Hatta Siyah-Beyazlıların 
bir teklif hazırlığında olduğu 
belirtildi.Beşiktaş’ın Samy 
Mmaee için ilk etapta 1.5 milyon 
Euro’luk bir teklif sunmayı plan-
ladığı ifade edilmekte. Kariyeri-
ne Belçika’da başlayan ve alt yaş 
gruplarında Belçika Millî Takımı 
forması giyen 25 yaşındaki sto-
per, daha sonra A millî düzeyde 
Fas forması ile mücadele etmeye 
başladı. Mmaee, Şubat 2021’de 

500 bin Euro bonservis bedeli 
karşılığında St. Truiden’den 
Ferencvaros’a transfer olmuştu.  

ÇIZME’NIN EN IYISIYDI
GALATASARAY ‘ın Arsenal’den 
6 milyon Euro karşılığında 
kadrosuna kattığı Lucas Torre-

ira geçen sezonu Fiorentina’da kiralık 
olarak geçirmişti. İtalyan gazeteci Flavio 
Tasotti Galatasaray’ın yeni transferi 
Lucas Torreira ile ilgili övgü dolu sözler 
sarfetti. Fiorentina’da çok iyi sezon ge-
çirdiğini belirten Tasotti “Serie A’nın en 
iyi orta saha oyuncularından biriydi. Ga-
latasaray çok iyi işler yapıyor.” ifadesini 
kullandı. Tasotti ayrıca Torreira ile ilgili 
olarak “Kısa boyu nedeniyle düellolarda 
zorlanabilir fakat o çok zeki bir oyuncu. 
Çok koşuyor ve ceza sahasına girmekte 
oldukça kararlı. Rakiplerinin aksiyonla-
rını alt üst edecek kalitesi var” şeklinde 
konuştu. 1.66 boyundaki ön libero geçen 
sezonu Serie A ekiplerinden Fiorenti-
na’da kiralık olarak geçirmişti. Urugu-
ay’lı futbolcu 35 maçta forma giymiş ve 5 
gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 

Torreira ayrıca Uruguay Milli Takımı ile 
2022 yılında 13 maçta sahaya çıktı. Yıldız 
futbolcu kariyerinde daha önce Serie 
A’da Pescara ve Sampdoria formaları da 
giymişti.

BASAKSEHIRBASAKSEHIR
ZAFER PESINDEZAFER PESINDE

İtalyan gazeteci Flavio Tasotti Galatasaray’ın yeni transferi Lucas Torreira hakkında 
övgü dolu sözler söyledi. Fiorentina’da çok iyi sezon geçirdiğini belirten Tasotti “Serie 
A’nın en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Galatasaray çok iyi işler yapıyor.” 

El Ittifaq ile anlaşan Welinton’ın ayrılmaya hazırlandığı Beşiktaş’ta 
savunma hattına takviye konusunda gündeme gelen Ferencva-
ros’tan Samy Mmaee için teklif hazırlığında olunduğu belirtildi

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda, 
saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi 
Macaristan Futbol Federasyonun-

dan hakem Tomas Bognar yönetecek. 
Karşılaşma, TRT Spor’dan naklen yayımla-
nacak. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaş-
mayı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, 
sahasındaki maça tur için avantajlı çıkıyor. 
İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraber-
lik ve tek farklı yenilgide turu geçen taraf 
olacak. Medipol Başakşehir’in 90 dakika 
sonunda iki farklı geride olması durumun-
da ise 15’er dakikalık iki uzatma devresi 
oynanacak. Uzatmalarda da durum değiş-
mezse penaltı atışlarıyla tur atlayan takım 
belirlenecek. Turuncu-lacivertli ekipte 
UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil 
ve Nacer Chadli bu mücadelede de forma 
giyemeyecek. Medipol Başakşehir rakibini 
elemesi halinde, play-off turunda Lil-
leström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) 
eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 40. maç
Medipol Başakşehir, Breidablik’i konuk 
edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 
40. kez sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertli 
ekip, Avrupa’da oynadığı 39 maçta 11 gali-
biyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. 
Söz konusu müsabakalarda 44 gol atan 
Medipol Başakşehir, kalesinde 65 gole 
engel olamadı.

Avrupa’da dördüncü sınav
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre 
Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupaların-
da dördüncü kez boy gösterecek. Turun-
cu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almaz-

ken, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan 
ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 
5 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. İstanbul 
ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi 
Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 
eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 
1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. 
Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi 
Breidablik’i deplasmanda 3-1 yendi.

Sahasında 20. maç
İstanbul ekibi, Breidablik mücadelesi ile 
Avrupa kupalarındaki 20. iç saha maçını 
oynayacak.
Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde 
yaptığı 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik 
ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivert-
liler, sahasındaki 19 maçta 21 gol atarken, 
kalesinde 22 gol gördü.

En golcü isim Visca
Medipol Başakşehir adına Avrupa ku-
palarında en çok fileleri havalandıran 
isim, kariyerini Trabzonspor’da sürdüren 
Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli 
formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol 
sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medi-
pol Başakşehir formasıyla Avrupa’da 5 
gol atarken, Danijel Aleksic, Enzo Cri-
velli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3’er, 
Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2’şer 
kez fileleri havalandırdı. Medipol Ba-
şakşehir’in Avrupa kupalarındaki diğer 9 
golüne ise Youssouf Ndayishimiye, Patryk 
Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emma-
nuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim 
Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira 
imza attı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş 
maçında bu akşam İzlanda’nın Breidablik takımını konuk edecek

AVRUPA’DA ilk kez 
2015-2016 sezonunda 
mücadele eden Medipol 
Başakşehir, UEFA Avru-
pa Ligi 3. eleme turunda 
Hollanda’nın AZ Alkmaar 
takımına deplasmanda 
2-0, evinde de 2-1 mağlup 
olarak kupaya veda etti. 
UEFA Avrupa Ligi 2016-
2017 sezonu 3. eleme 
turunda Hırvatistan ekibi 
Rijeka ile eşleşen turun-
cu-lacivertliler, rakibiyle 
İstanbul’da 0-0, deplas-
manda da 2-2 berabere 
kalarak tarihinde ilk 
kez tur atladı. Medipol 
Başakşehir, 2017-2018 
sezonu UEFA Şampiyon-
lar Ligi 3. eleme turunda 
Belçika temsilcisi Club 
Brugge karşısında dep-
lasmandaki ilk maçta 3-3 
berabere kalırken, sa-
hasında ise 2-0 kazandı. 
Turuncu-lacivertli ekibe 
turu getiren bu sonuç, 
Avrupa kupalarındaki ilk 
galibiyet olarak kayıtlara 
geçti. Turuncu-lacivert-
liler, 2019-2020 sezonu 
UEFA Avrupa Ligi’ndeki 
son grup mücadelesinde 
Borussia Mönchengladba-
ch’ı deplasmanda yene-
rek, tarihinde ilk kez son 
32 turuna, Portekiz ekibi 
Sporting Lizbon’u saf dışı 
bırakarak da ilk kez son 
16 turuna kaldı. İstanbul 
ekibi, 2020-2021 sezonun-
da ilk kez Şampiyonlar 
Ligi gruplarında mücade-
le etme hakkı kazandı. 
Şampiyonlar Ligi grupla-
rındaki ilk golüne ve gali-
biyetine üçüncü maçında 
Manchester United’ı 2-1 
yenerek ulaşan Medipol 
Başakşehir, ilk puanlarını 
da kazanmış oldu.
İrfan Can Kahveci, söz 
konusu organizasyo-
nun beşinci maçında 
Leipzig’e attığı 3 golle 
takımı adına Şampiyon-
lar Ligi’nde “hat-trick” 
yapan ilk oyuncu olarak 
kayıtlara geçti. Medipol 
Başakşehir, UEFA Avrupa 
Konferans Ligi’nde ilk 
maçını, Maccabi Netanya 
ile İstanbul’da oynadı ve 
mücadeleden 1-1 bera-
berlikle ayrıldı.

Avrupa 
kupalarındaki 

ilkleri

TRANSFER dönemin-
de Evander ismi uzun 
süre Galatasaray ‘ın 

gündeminde kaldı. 24 yaşın-
daki 10 numaranın transferi 
için Sarı-Kırmızılı takımın 
yöneticileri 3 kez resmi teklif 
yapmasına rağmen kulübü 8 
milyon Euro’dan aşağı inme-
yince transfer rafa kalktı...
Galatasaray ilk olarak Midtjy-
lland kulübüne kiralık satınal-
ma opsiyonlu teklif yaptı. 
Danimarka kulübü bu 
teklife cevap dahi vermedi. 
5.5 milyon Euroluk ikinci 
teklif de olumsuz sonuç-
lanınca Galatasaray’ın son 
teklifi 6.2 milyon Euro oldu. 
Evander’in takımı 8 milyon 
Euro’dan aşağı inmeyin-
ce görüşmeler durdu.

Evander tamamdı!
24 yaşındaki Brezil-
yalı futbolcu ile 1.2 
milyon Euro’dan 4 
yıllık anlaşma sağ-
lanmıştı. Hatta fut-
bolcunun babası bu 
transfer için Brezil-
ya’dan Danimarka’ya 
gelerek görüşmelere 
katılmıştı.

Evander’in trans-
fer görüşmeleri sırasında 

Avrupa eleme maçlarında sa-
katlanması Galatasaray’ın bu 
transfere mesafeli bakmasına 
neden oldu. Teknik direktör 
Okan Buruk ligin başlangıcına 
yetişecek hazır haldeki oyun-
cuları istiyordu.

Antalyaspor maçını izledi!
Benfica ile oynanan Avrupa 

maçında sahalara 
dönen ve ilk 45 

dakika süre alan 
Evander Gala-
tasaray’ın An-
talyaspor’u 1-0 

yendiği karşılaş-
mayı izlediği anla-

rı sosyal medya 
hesabından 

paylaş-
mış-
tı...

EVANDER 
GERCEGi
Galatasaray uzun süre Midtjylland forması giyen 24 ya-
şındaki Brezilyalı 10 numara Evander’in tranfseri için 
uğraşmıştı. Danimarka kulübü 8 milyon Euro’dan aşağı 
inmeyince Sarı-Kırmızılı takım bu transferden vazgeçti

Samy Mmaee için 
TEKLIF HAZIRLIĞI

VICTOR Nelsson 
transferinde tok satıcıyı 
oynayan Galatasaray ‘ın 

Sevilla’nın teklifini 18 milyon 
Euro gibi bir rakama çıkarması 
halinde transfere onay vermesi 
bekleniyor. Sözleşmesinde 25 
milyona serbest kalır maddesi 
olan 23 yaşındaki oyuncu için 
İspanyollar 17 milyon Euro’yu 
gözden çıkarmış durumda... 
Kulübe yakın kaynaklardan 
alınan bilgiye göre ise Dani-

markalı stoper, Aslantepe’de 
oynanacak Giresunspor karşı-
laşmasına taraftara veda etmek 
için çıkabilir. Geçtiğimiz yas 
Danimarka’nın Kopenhag takı-
mından 7 milyon euro bedelle 
transfer edilen Victor Nelsson, 
46 resmi maçta Galatasaray 
forması giydi ve 1 de gol attı. 
Nelsson’un Katar’da düzen-
lenecek Dünya Kupası’nda 
Danimarka Milli Takımı’yla 
boy göstermesi bekleniyor. 

SON MAÇI...SON MAÇI...
Galatasaray’ın Victor Nelsson için 
Sevilla’nın teklifini 18 milyon 
Euro gibi bir rakama çıkarması 
halinde transfere onay vermesi 
bekleniyor. Danimarkalı stoper, 
Giresunspor karşılaşmasına 
taraftara veda etmek için çıkabilir



FINLANDIYA’NIN başkenti Hel-
sinki’de gerçekleşen buluşmada, 
TFF eski Başkanı ve UEFA Yöne-

tim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF 
Başkan Vekili ve FIFA, UEFA, Dış İliş-
kiler ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket 
Küçükel Ezberci, TFF Yönetim Kurulu 
Üyesi Erman Kalkandelen ile TFF Genel 
Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. UEFA 
Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran 
Lakovic ve UEFA Yönetim Ofisi Mü-
dürü İlker Uğur da görüşmede bulundu. 
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 
tanışma toplantısında ilk olarak Türk 
futbolu ile Avrupa futbolundaki gelişme-
ler değerlendirildi. TFF Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, 1.5 aylık süreçteki çalışmaları 
Aleksander Ceferin ile paylaştı.      

Daha sonra 25-26 Ağustos tarihlerinde 
İstanbul’da yapılacak olan UEFA Şampi-
yonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA 
Konferans Ligi grup kura çekimleri ile 
Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ilişkin 

görüş alışverişinde bulunuldu.  Cumhu-
riyetimizin 100. yılında 10 Haziran 2023 
tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat 
Stadı’nda oynanacak olan 2023 UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali için yapılan 
hazırlıklar karşılıklı olarak değerlendiri-
lerek çalışmalar gözden geçirildi.

Samimi dilekler paylaşıldı
Birlikte hayata geçirilebilecek projele-
rin masaya yatırıldığı görüşmede, TFF 
ile UEFA arasındaki sıcak iş birliğinin 
güçlenerek sürdürülmesi yönünde 
karşılıklı dilekler paylaşıldı.   Samimi 
bir ortamda geçen sohbetin ardından 
karşılıklı hediye takdimlerinde bulunul-
du. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Aleksander Ceferin’e üzerinde ismi 
yazılı ve A Milli Takım futbolcularımızın 
imzaladığı formaları hediye etti. UEFA 
Başkanı da günün anısına Mehmet Büyü-
kekşi’ye flama takdim etti.  

Tarafların toplantıdan dolayı karşılıklı 

memnuniyetlerini belirtmesiyle görüşme 
tamamlandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve 
beraberindeki heyet, Helsinki Olimpiyat 
Stadı’nda bu akşam 22.00’de oynanacak 
UEFA Süper Kupa maçını izleyecek.

UEFA Süper Kupa finalini izlemek üzere Helsinki’de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralarında TFF’nin bir önceki dönem başkanı Servet Yar-
dımcı’nın da bulunduğu heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi

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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FENERBAHCEFENERBAHCE  
TUR PESINDETUR PESINDE
Bu akşam TSİ 20.00’de Uherske 

Hradiste kentindeki Mestsky Stad-
yumu’nda oynanacak mücadelede 

Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Ni-
kola Dabanovic düdük çalacak. Turun ilk 
maçında evinde gösterdiği performansla 
Slovacko’yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, 
elindeki büyük avantajla rövanş maçın-
dan da gelip gelerek adını Play-Off’a 
yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slo-
vacko karşılaşmasından mutlu ayrılması 
durumunda bir üst turda Avusturya ekibi 
Austria Wien ile eşleşecek. Fenerbahçe, 
Slovacko maçında 5 oyuncusundan yarar-
lanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte; Mert 
Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ser-
dar Aziz, Nazım Sangare ve Joao Pedro 
sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Kalede Altay olacak
Fenerbahçe’de Slovacko ile oynanan 

ilk maçta kadroda olmasına rağmen 
görev alamayan Altay Bayındır, turun 
rövanşında fileleri koruyacak. Sakatlığı 
sona eren ve Süper Lig’in ilk haftasındaki 
Ümraniyespor maçında görev alan Altay 
Bayındır, Slovacko karşılaşmasında da 
kaledeki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerde 
Ertuğrul Çetin’in haricinde yedeklerde 
yeni transfer İrfan Can Eğribayat da 
bulunacak. Fenerbahçe Teknik Direk-
törü Jorge Jesus’un Slovacko maçına şu 
11’le çıkması bekleniyor: “Altay Bayın-
dır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, 
Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre 
Mor, Serdar Dursun, Lincoln Henrique, 
Valencia.”

Lincoln damgası
Sarı-lacivertli ekibin evinde oynadı-

ğı turun ilk maçına Lincoln Henrique 

damgasını vurmuştu. Mücadelenin 17’nci 
dakikasında Emre Mor’un kaydettiği 
golün asistini yapan Lincoln Henrique, 
gol perdesinin aralanmasını sağladı. Da-
kikalar 45+1’i gösterdiğinde ise sahneye 
çıkan Brezilyalı futbolcu, takımının ikinci 
golünü kaydetti. Karşılaşmanın 81’inci 
dakikasında bir kez daha fileleri sarsan 
Lincoln, 2 gol 1 asistle müsabakaya dam-
ga vuran isim oldu.

Jesus düşünceli
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge 

Jesus’un Slovacko ile oynanacak rövanş 
maçı öncesinde 2 sarı kartı bulunuyor. 
Tecrübeli teknik adam Dinamo Kiev 
ile oynanan maçtan sonra Kadıköy’deki 
Slovacko karşılaşmasında da sarı kart 
görmüştü. Çekya ekibi Slovacko’da ise 
Stanislav Hofmann görev alamayacak. 
Turun ilk maçında 48’inci dakikadaki 
bir pozisyonda elle müdahalede bulunan 
Hofmann, ikinci sarı kartını görerek oyun 
dışında kalmıştı. Çek futbolcu, turun 
ikinci maçında forma giyemeyecek.

FUTBOLUN iKi LiDERi BiR ARADA

Filenin Efeleri galibiyetle başladıÖnce baklava sonra kadro dışı

ŞAMPIYON-
LAR Ligi 3’üncü 
Ön Eleme 

Turu’nda Azerbaycan 
temsilcisi Karabağ, 
1-1 berabere kaldığı 
ilk maçın rövanşın-
da Macaristan ekibi 
Ferencvaros’a konuk 
oldu. Karabağ, Ab-
dellah Zoubir’in 7’nci 
dakikada attığı gol ile 
1-0 öne geçti. İlk yarı 
bu skorla sona erdi. 54 ve 
78’inci dakikalarda İbrahi-
ma Wadji ile iki gol daha 
bulan Karabağ, skoru 3-0’a 
getirdi. 86’ncı dakikada 
Ferencvaros, Traore’nin 
golüyle farkı 2’ye indirse 
de karşılaşma Karabağ’ın 
3-1 üstünlüğü ile sona 
erdi. Deplasmanda aldığı 
3-1’lik galibiyet ile Play-Off 
turuna yükselen Qurban 
Qurbanov’un öğrencileri, 
Play-Off Turu’nda Çek-
ya ekibi Viktoria Plzen 
ile karşı karşıya gelecek. 
Azerbaycan ekibi, bu turu 
da geçmesi halinde adı-
nı Şampiyonlar Ligi’nde 
gruplara yazdırma başarısı 
gösterecek. 

Qurbanov farkı
Tarihi zafer sonrası DHA 
muhabiri Elvin Zeyna-
lov’a açıklamalar yapan 
Karabağ Teknik Direktö-
rü Qurban Qurbanov ilk 

maçta rakiplerinin eksik 
yönlerini belirlediklerini 
ve deplasmanda buna göre 
oynadıklarını belirterek 
hesaplarının tuttuğunu, 
maçı farklı kazanarak Play-
Off turuna kaldıkları için 
mutlu olduğunu söyledi. 
Qurbanov, Karabağ’ı en 
iyi seviyeye getireceklerini 
ve bunun için ekip olarak 
çok çalıştıklarını ifade etti. 
Kulüp Onursal Başkanı 
Tahir Gözel, Karabağ ola-
rak hedefleri olduğunu ve 
Şampiyonlar Ligi’nde yeni-
den mücadele etmek iste-
diklerini söyledi. Takımın 
menajeri Asif Askerov ise 
iyi bir takım kurduklarını 
ve Azerbaycan futbolunun 
ne kadar geliştiğini bir kez 
daha göstermek istedikleri-
ni belirtti. Sportif direktör 
Emrah Çelik ise iyi bir ta-
kım olduklarını ve Play-Of-
f’u da geçerek Şampiyonlar 
Ligi’nde dikkat çeken bir 
ekip olacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu’n-
da Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında 1-1 
berabere kaldığı Ferencvaros’u deplasmanda 3-1 
mağlup ederek Play-Off turuna adını yazdırdı

Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen, 56 
ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5’inci İslami Daya-
nışma Oyunları’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti

KARABAĞ ZOR 
OLANI BAŞARDI

ULUSLARARASI 
İslami Dayanışma 
Spor Federasyonu 

tarafından 2021 yılında 
yapılması planlanan ancak 
pandemi nedeniyle 1 yıl 
ertelenen 5’inci İslami 
Dayanışma Oyunları, Tür-
kiye’nin ev sahipliğinde 
başladı. Konya’da 09-18 
Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleşecek oyunlarda 
56 ülkeden, 24 branşta 4 
bin 200 sporcu yarışacak. 
Konya Büyükşehir Stadı’n-
da düzenlenen açılış sere-
monisine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, Kuzey 
Kıbrıs Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar, Filistin Başbakanı 
Muhammed Iştiyye, 
Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama, Cezayir Başbakanı 
Eymen Bin Abdurrahman, 
Uluslararası İslami Daya-
nışma Spor Federasyonu 
(ISSF) Başkanı ve Suudi 
Arabistan Spor Bakanı 
Prens Abdülaziz bin Turki 

el-Faysal, Kuveyt Enfor-
masyon, Kültür ve Gençlik 
Bakanı Abdulrahman Al 
Mutairi, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, 
Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişçi ile 
diğer katılımcı ülkelerin 
temsilcileri ve büyükelçile-
ri ile sporseverler katıldı.  

Görsel bir şölen
Seremonide dansçılar 
‘5’inci İslami Dayanışma 
Oyunları’ logosunun kore-
ografisini sergiledi. Oyun-
lara özel, lale biçiminde 
tasarlanmış olan logo aynı 
zamanda 21 sayısını içinde 
barındırıyor ve bu oyunla-
rın asıl yapılması gereken 
yıl olan 2021’i simgeliyor. 
Logoda aynı zamanda 
Arapça ‘kardeş’ anlamına 
gelen kelime yer alıyor.

ISLAMI OYUNLAR’DA
GÖRKEMLI AÇILIŞ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda 
3-0’ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko’ya konuk olacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kon-
ya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami 
Dayanışma Oyunları’ndaki ilk maçında 

Pakistan’ı 3-1 mağlup etti. Oyunlara galibiyetle 
başlayan millilerde Kaan Gürbüz 25 sayı ile en 

skorer isim olurken; ona İzzet 15, Yunus Emre 
10, Burakhan 8, Mehmet ve Ahmet 7, Gökhan 
5 ve Orçun 3 sayıyla katkı sağladı. Milliler, B 
Grubu’ndaki 2’nci maçında 11 Ağustos Perşem-
be günü saat 16.00’da Katar ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig’e düşen Akhisarspor’da baklava krizi pat-
lak verdi. Başkan adayı Mikail Kaplan antrenmanda 
futbolculara baklava ikram etmişti. Kayyum kararıyla 

2 kez başkanlıktan alınan Evren Özbey’in geçen pazar günkü 
seçimde yeniden başkanlığa gelmesi sonrası Kaplan’ın bakla-
vasından yiyen 7 futbolcunun kadro dışı kaldığı iddia edildi. 



DOSTLUGUDOSTLUGU
PEKİSTİPEKİSTİ

HABERTÜRK’TEN Ferit Tuğluk’un haberine 
göre; Defne Samyeli, önceki gün müdavimi 
olduğu Bebek’te objektiflere yansıdı. Sabah 
fırsat bulamadığı için rutin yürüyüşüne öğlen 
çıkabildiğini ifade eden Samyeli, yeni single 
müjdesi de verdi. Kendisini görüntüleyen 

muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen 
Defne Samyeli, “Bu ay sonu yeni single parçamı 
müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli 
bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış 
olacağım.” açıklamasını yaptı. Öte yandan geçti-
ğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla 
çok konuşulan Samyeli, “20 yaşında durmadığıma 
eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer 
veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. 
Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı 
büyük olanları daha değerli buluyorum.” açıklama-

sında bulunmuştu.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Defne Samyeli, 
“Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle 

buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. 
Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım” dedi

Endemik bitki türü olan kum zambağı için farkındalık oluşturmak amacıyla Şile Belediyesi ve Çevre Gönüllüleri 
Derneği 1’inci Kum Zambağı Şenliği düzenledi. 1 gün süren şenlikte katılımcılar zambakları yerinde görmek için 
Ayazma plajında yürüyüşü yaptı ve sembolik olarak kum zambağı bahçesi kurdele kesim töreni gerçekleştirildi

TÜRKİYE ile Lübnan arasında 
asırlardır devam eden dostluk ilişkisi 
son dönemlerde yapılan anlaşmalar 
ve iş birlikleriyle daha da güçlendi. 
İki ülke ilişkilerini güçlü şekilde 
daha ileriye götürecek siyasi, eko-
nomik, turizm ve kültürel alanlarda 
yeni çalışmalara imza atıldı. Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı 
makamında ziyaret eden Lübnan 
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Mazen Kabbara, iki ülke arasında 
kurulan dostluk ilişkilerinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek Türk 

halkına yardım ve desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Başkonsolos 
Kabbara, Orta Doğu’nun istikrarı 
için Türkiye’nin önemine de dikkat 
çekti.

Film festivaline davet edildi
Başkonsolos Kabbara, Beyoğlu Be-
lediyesi’nin düzenlediği ve oldukça 
başarılı geçen uluslararası etkinlik-
ler için Başkan Haydar Ali Yıldız’ı 
tebrik etti. Beyoğlu Belediyesi 
tarafından düzenlenen festivallere 
katkılarından dolayı Başkonsolos 
Kabbara’ya teşekkür eden Başkan 
Yıldız da, Aralık ayında Beyoğlu’nda 

düzenlenecek olan uluslararası film 
festivaline Lübnan’ın da katılmasını 
arzu ettiğini belirtti.

Türk halkına teşekkür etti
Türkiye’nin Lübnan’a koşulsuz 
desteğinden dolayı tüm Lübnan 
halkının minnettar olduğunu belirten 
Başkonsolos, Türkiye’nin desteğini 
her zaman arkalarında hissettik-
lerini, en kötü zamanlarında bile 
Türkiye’nin yanlarında olmalarından 
dolayı çok memnun olduklarını ifade 
etti. Ayrıca, Türkiye’nin öneminin 
bölge istikrarı için son derece büyük 
olduğunu vurguladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı ziya-
ret eden Lübnan Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losu Mazen Kabbara, Türkiye’nin Lübnan’a verdiği 
destekten dolayı tüm Lübnan halkının minnettar 
olduğunu belirterek, Orta Doğu’nun istikrarı için 
Türkiye’nin öneminin çok büyük olduğunu söyledi

AYAZMA plajında düzenlenen şenliğe 
Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz, 
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 
Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı 
Nabi Evren, belediye meclis üyeleri, 
siyasi partilerin ilçe başkanları, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte konuşan Çevre Gönüllüleri 
Dernek Başkanı Nabi Evren “3 yıl 
önce yapılması planlanan şenlik pan-
demi nedeniyle bu seneye nasip oldu. 
Şile çok önemli bir coğrafyaya sahip. 
Ülkemizde 9040 adet çiçekli bitki 
türü yer alıyor. İstanbul’da bin 500 
civarında çiçekli bitki türü var. İstan-
bul’un 39 ilçesinden biri olan Şile’ye 
geldiğimizde 750 kilometrekare alanda 
810 tane çiçekli bitki türüne sahip bir 
ilçedeyiz” dedi. Şile Belediye Başkanı 

İlhan Ocaklı da Şile’nin tabiat ve doğal 
güzelliklerinin, kültürel değerlerinin 
yaşatılması için her türlü çalışmayı 
yaptıklarını dile getirdi. İnsanlara da 
büyük sorumluluk düştüğünü aktaran 
Ocaklı, “Altın sarısı kumlarımızda 
yetişen kum zambaklarımızın önemini 
anlatmak, güzelliklerini anlatmak için 
ve yarınlara bu değerlerin taşınması 
konusunda çalışmalarımızı daha da 
katlayarak sürdürmek için bir arada-
yız” diye konuştu.
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GÖRÜŞMEDE Lübnan’ın 
Trablus bölgesinin en 
büyük kenti olan ve Sultan 
Abdülhamit tarafından 
kurulan El-Mina Belediye-
si ile Beyoğlu Belediyesi 
arasında kardeş şehir 
anlaşması imzalanması 
konusunda bir ön gö-
rüşme gerçekleştirildi. 
El-Mina ile Beyoğlu 
arasındaki benzerlikleri 
vurgulayan Başkonso-
los Kabbara, karşılıklı 
tecrübe alışverişinin ve 
kardeş şehir anlaşmasının 
iki kent için de oldukça 
faydalı olacağını dile 
getirdi. Teklifi olumlu 
karşılayan Haydar Ali Yıl-
dız, bu çerçevede gerekli 
adımların en kısa zamanda 
atılacağını belirtti.

HABERTÜRK’TEN 
göre; Defne Samyeli, önceki gün müdavimi 
olduğu Bebek’te objektiflere yansıdı. Sabah 
fırsat bulamadığı için rutin yürüyüşüne öğlen 
çıkabildiğini ifade eden Samyeli, yeni single 
müjdesi de verdi. Kendisini görüntüleyen 

muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen 
Defne Samyeli, “Bu ay sonu yeni single parçamı 
müzikseverlerle buluşturacağım. İlk single hareketli 
bir şarkı olacak. Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış 
olacağım.” açıklamasını yaptı. Öte yandan geçti-
ğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla 
çok konuşulan Samyeli, “20 yaşında durmadığıma 
eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer 
veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. 
Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı 
büyük olanları daha değerli buluyorum.” açıklama-

sında bulunmuştu.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Defne Samyeli, 
“Bu ay sonu yeni single parçamı müzikseverlerle 

buluşturacağım. İlk single hareketli bir şarkı olacak. 
Bu yıl toplamda 3 single çıkarmış olacağım” dedi

büyük kenti olan ve Sultan 

kurulan El-Mina Belediye-

kardeş şehir anlaşmasının 

karşılayan Haydar Ali Yıl-
dız, bu çerçevede gerekli 
adımların en kısa zamanda 

Defne Samyeli’den
YENİ SİNGLE

Kardeş şehir 
GELECEK


