
İYİ Parti Genel Başkanı Akşe-
ner, bir dizi ziyaret için Aksa-

ray'a geldi. Eski Sanayi Caddesi'nde
parti otobüsünden inen Akşener, halka
seslendi. Akşener, “Ey emekliler, söy-
leye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler.

1500 lira emekli
maaşı alanlar
vardı. Sizden öğ-
rendim. Anlata an-
lata bir noktaya
geldi ama bizim
dediğimiz şuydu;
en düşük emekli
maaşı, asgari ücret
kadar olmalıdır”
dedi. I SAYFA 7
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Emekli maaşları
yukarı çekilmeli

ASGARİ İLE EŞİTLENSİN

GÜNLÜK sİYasİ GaZeTe

Ekonomik ve dışarıda hızlıca tüketile-
bilecek lezzetlerden biri olması 

nedeniyle daha sık tercih edilen lahmacu-
nun fiyatı İstanbul'un ilçelerinde farklılık 
gösteriyor. Bağcılar'da 15 liradan satılan
lahmacunun fiyatı Fatih Sultanahmet'te 
40 lirayı buluyor. Vatandaş ise farklı fiyatlar
karşısında bir hayli şaşkın. I SAYFA 9
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Esenyurt'taki AS 
Plastik fabrikasında

işçiler, Petrol-İş
sendikasına

katılmalarının
ardından patronun

sendikanın yetkisine
itiraz etmesi ve

“sendikasız sözleşme”
dayatmasına karşı
eylemlere başladı.

Damga'ya konuşan
işçiler, “Her gün

12 saat çalışmaya
zorlanıyoruz. İstiyorlar

ki yaşamayalım,
sadece köle gibi
çalışalım” dedi

Esenyurt’ta bulunan AS
Plastik işçileri sendikal hak-

ları için eylemlere başladı. 180 işçi-
nin çalıştığı As Plastik’te işçilerin
büyük çoğunluğu Türk-İş’e bağlı
Petrol-İş sendikasına katıldı. AS
Plastik patronu, işçilerin örgütlü ol-
duğu Petrol-İş’in yetki başvurusuna
itiraz etti. Hem yetki itirazı hem de
patronun “sendikasız sözleşme” da-

yatmasına karşı As Plastik işçileri
her öğle arası eylem yapma kararı
aldı. Sendikal haklarının kabul
edilmemesi durumunda eylemle-
rin sıklaşacağını iş yavaşlatmaya
ve iş durdurmaya kadar varaca-
ğını söyleyen işçiler, “İsterlerse
yüzde yüz zam versinler, sendi-
kayı içeriye sokmadan hiçbir şeye
imza atmayacağız” dedi.
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SENdİkA YokSA İMZA ATMAk dA Yok

AS Plastik’te çalışan bir işçi
140’a yakın işçinin Petrol-

İş’e katıldığını söyleyerek
“Yetki için yeterli çoğunluğa
sahibiz, patron sırf sendika
girmesin diye işi uzatmaya ça-
lışıyor ancak elinden bir şey
gelmez. O sendika buraya gi-
recek” dedi. Yaşadıkları zor-
luklardan da söz eden işçiler,

“12 saat çalışmaya zorlanıyoruz,
istiyorlar ki yaşamayalım, köle gibi
çalışalım. Hesabı oradan görmeye
çalışıyorlar. Zaten ağır iş kolu, bir-
çok iş kazası riskiyle burun buru-
nayız, uzun çalışma saatleri iş
kazalarının önünü açar. Güvenceli
ve sağlıklı çalışma ortamı istiyoruz.
İnsan gibi yaşamak, çalışmak isti-
yoruz” ifadelerini kullandı.
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12 SAAT ÇALıŞMAYA ZorLANıYorUZ

Mahalle sakinleri dün saat 10.00'da
inşaat sahası önünde basın açıklaması

yaparak, binanın yıkılmasını protesto etti. 
Mahalleli adına basın açıklaması yapan Gülay
Şubatlı, bugünden yarına kalacak değerlere
sahip çıkmak için çalıştıklarını ifade ederek
“Tarihi binanın yıkımından sosyal medya 

aracılığı ile haberdar olduk. Tarihi bina olarak
tescil edilmesi için çalışmalar yapılan binanın
yıkılmasına ilk tepkimiz hayretler içerisinde 
kalmaktı. Mahallenin geçmişini günümüze 
taşıyan nadir öğelerden biri daha gözlerimizin
önünde, ne yazık ki kepçeyle darmadağın 
ediliyordu” diye konuştu.  I SAYFA 5
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1 KEPÇEYLE TARİHİ YIKTILAR

15’e de lahmacun
var 40 liraya da!

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen
Red Bull Uçuş Günü,  İBB’nin des-

tekleriyle 14 Ağustos’ta Caddebostan Sahi-
linde yeniden düzenlenecek. İnsan gücüne
dayalı araçlar, rampadan atlayarak gökyü-
zünde süzülecek. 5’nci Red Bull Uçuş 
Günü’nde 4’er kişiden oluşan 39 takım yer
alacak. Tüm takımlar Uçuş Günü’ne özel 
el yapımı tasarladıkları araçlarla yarışmada
yer alacak. I SAYFA 5
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Beşiktaş Kulübü'nün İngiliz ekibi
Burnley'den 1 yıllığına kiralık olarak

kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout
Weghorst, siyah-beyazlılarda takımın en
önemli parçalarından biri olmak istediğini
söylerken, “Beşiktaş için en iyi şekilde mü-
cadele edeceğim, ter dökeceğim. Bu şanlı
forma altında kupa ve kupalar kazanaca-
ğım. Buna inanıyorum” dedi.  I SAYFA 15
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Beşiktaş için
ter dökeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
cuma namazını restorasyonu tamamlanan

Üsküdar Ayazma Camii'nde kıldı. Caminin ibadete
açılış programında konuşan Erdoğan, “Her cami-
mizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan
topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak
görüyoruz. Burada da yapılacak dualar edilecek
ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyo-
rum. Buranın yapımında emeği geçen arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. I SAYFA 8
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ISTIYORLAR KI
YASAMAYALIM

Her öğle arası fabrika önünde sloganlarla eylem yapan As Plastik işçileri, 
sendikal haklarının tanınmasını, sözleşmelerinin sendikayla bağlanmasını istiyor. 

MÜGE CESUR
ÖZMEN

HABER

CAMİLERİMİZ
GELECEĞİMİZ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan

CHP’nin yurt dışındaki 43 birlik 
başkanları ile yöneticilerinin yer 

aldığı CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalış-
tayı, Maltepe’deki Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde başladı. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz büyük kentleri
alacağımızı söylediğimizde kimse inanmı-

yordu. Yeni siyaset anlayışımızla bu kapı-
ları araladık. Bugün bunların meyvelerini
de görüyoruz. Bursa'yı kaybetmedeki 
kabahat bize ait. Önümüzdeki seçimlerde
onu da telafi edeceğiz. Verdiğimiz müca-
dele bir hak mücadelesi, demokrasi 
mücadelesidir” dedi. I SAYFA 7
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YENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLEYENi SiYASET iLE
KAZANDIK!

Özge Özpiriçci 
ESkiYE

döNdü!
Kadın, Aşk Yeniden ve
Fi gibi sevilen diziler-
den tanıdığımız
oyuncu Özge Özpi-
rinçci, 8 yıldır birlikte
olduğu meslektaşı
Burak Yamantürk ile
geçtiğimiz sene nikah

masasına
oturdu. 30

Kasım'da
ilk be-
beği

Mercan'ı
dünyaya

getiren
oyuncu, aldığı

kiloları geri verdi.
Doğum yaptıktan bir

ay sonra görüntülenen
oyuncu, doğum kilola-
rını kısa sürede verdi-
ğini belirterek “Kilolar
gitti, emzirmek iyi 
geliyormuş. Mercan da
ben de iyiyiz” 
açıklamasını yaptı.YIL: 18      SAYI: 5430  FİYAT: 75 Krş        13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

TariHe YazIk
ediYOrLar!

Şişli'de erken
Cumhuriyet 

dönemine ait olduğu
değerlendirilen binanın,

tarihi bina olarak 
tescil edilme çalışmaları

sürerken, kepçeyle
yıkılması mahalleli
tarafından protesto

edildi. Basın
açıklamasında, binanın 

orijinaline sadık
kalınarak yeniden

yapılması talep edildi

VATANDAŞ
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Muharrem ayının on ve on

ikinci günlerinde matem orucu tutan vatandaşlar
için lokma verdi. Karacaahmet Sultan Gürpınar
Cemevi ile Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve
Kültür Merkezi’nde canlarla aynı sofrayı payla-
şan Başkan Çalık, birlik ve beraberlik mesajı vere-
rek tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Çalık,
“Hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz” diye konuştu. 
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Memorial Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül Merd,

Antep fıstığının faydaları hakkında bilgi
verdi. Merd, “Mineral ve vitamin açısından
zengin olan Antep fıstığı, enerji içeriği 
yüksek olması nedeniyle helva, baklava ve
sütlü tatlılar ile atıştırmalık yiyeceklerde 
kullanılmaktadır” dedi. I SAYFA 2
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Hepimiz

kardeşiz

Meral Akşener

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl

3’ncüsünü düzenledikleri Kurban 
bağışından elde edilen konserveleri,
232 bin haneye ulaştırılmak üzere yola
çıkardı. İmamoğlu, “Ülkemizde uygu-
lanan politikalar, vatandaşlarımızı ola-
bildiğince yalnız bıraktı. Ama biz, bu

süreçte ortaya 
koyduğumuz kabi-
liyetlerle, ortaya
koyduğumuz yeni
uygulamalarla, 
1,5 milyonu aşan
haneye bir şekilde
dokunan yardım-
laşma ağlarını
oluşturmuş 
olduk” dedi. 
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Vatandaşlarımız
çok yalnız kaldı

İBB ET DAĞITTI

Ekrem İmamoğlu

Resmi Gazete'de Cumhurbaş-
kanı Erdoğan imzasıyla yayım-

lanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 2'inci ve 3'üncü mad-

deleri gereğince
Büyükçekmece
Kaymakamlığı'na
Ali İkram Tuna
atandı. Büyükçek-
mece Kaymakam-
lığı görevini
yürüten Mehmet
Özel de Konya
Akşehir Kayma-
kamı oldu.
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Yeni kaymakamı
Ali İkram Tuna

BÜYÜKÇEKMECE'NİN

Ali İkram Tuna

Antep fıstığı
ye sağlıklı kal

Tacizcinin babası
dehşeT saçTı

Maltepe'de bir market sahibinin
15 yaşındaki oğlunun yaşı küçük

çocukları taciz ettiği öne sürüldü. Mağ-
dur çocukların durumu ailelerine anlat-
ması üzerine, taraflar arasında yaşanan
tartışmada silah çekildi. I SAYFA 3

çEv arkadaşı
KiRAYI
ArTırıYor!

İstanbul'da ev kiralarının
fiyatları yükselince 

birçok kişi ilanla ev arkadaşı
aramaya başladı. İstanbul 
Emlakçılar Odası Başkanı 
Nizameddin Aşa bu durum

karşısında uyarıda bulundu.
Aşa, “Ev sahibi evinde kontratta
belirtilen dışında kişilerin yaşa-
dığını öğrendiği taktirde mah-
keme yoluyla kiracıları tahliye
ettirebilir” dedi. I SAYFA 9
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İstanbul için
uçuş zamanı

YENi SiYASET iLE
Kemal 

Kılıçdaroğlu



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.

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

Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.
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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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BAŞ boyun bölgesi kanserleri içe-
risinde yüzde 45-50 oranında en 
fazla görülebilen kanseri olduğu-

nu belirten Emsey Hospital Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. 
Mehmet Eken, 40 yaş üzerinde erkekler 
4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut 
kanserleri için yüzde 9’unu kapsayan bir 
kanser türü olduğunu söyledi.

Sigara içinler riskli 
Sigara ve içki kullanmayan erişkinler-
de gırtlak kanserlerine neredeyse hiç 
rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. 
Mehmet Eken, sigarayı 10 yıldan fazla 
tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla 
kanser gelişime riski 10-15 kat daha fazla 
olduğunu kaydetti. Baş boyun kanserle-
rinin yaklaşık yüzde 30’u sigara ve alkol 
kullanımından olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Mehmet Eken, gırtlak kanse-
rinden korunmanın veya tekrarını ön-
lemenin sigara ve içki kullanımı ile aşırı 
güneş maruziyetinden kaçınmak, sağlıklı 
bir yaşam sürdürmenin önemli olduğunu 
belirtti.

Erkan tanı önemli
Gırtlak kanseri belirtilerinin bulunduğu 
bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belir-
ten Prof. Dr. Mehmet Eken, bu belirtiler 
uzun süreli ses değişikliği, ses kısıklığı, 
boyunda şişlik, yutma güçlüğü, uzun 
süreli boğaz ağrısı olarak kendini gös-
terdiğini söyledi. Gırtlak kanserlerinin 
farklı türleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Eken, kanser türleri hakkında şu bilgileri 
paylaştı:

“Gırtlağın alt kısmında, yemek 
borusu ve soluk borusunun he-
men üstünde olan hipofarinkste 
başlayan kansere Hipofarenks 
kanseri, Ses tellerinde başlayan 
türe Glottis kanseri, yiyecekle-
rin soluk borunuza kaçmasını 
engelleyen kıkırdak parçasında 
oluşan türe Supraglottik kan-
seri, ses tellerinin altında olan 
kanserlere Subglottik kanserleri 
denilmektedir. Endoskopi adı 
verilen bir işlem sırasında gırt-
lağa yakından bakmak için özel 
bir ışıklı skopi cihazı (endoskop) 
kullanabilir. İncelenmek üzere 
bir doku örneği alınır (biyopsi) 
ve görüntüleme testleri (BT) 
ve (PET) çekilmektedir. Bu 
kanser türlerinde özellikle erken 
evrede hekime başvuran hasta-
larda cerrahi veya radyoterapi 
ile yaklaşık %90’lara varan sağ 
kalım sağlanabildiği gibi ileri 
evre baş ve boyun kanseri hasta-
ları için kombine tedavi gerek-
mektedir ve başarı oranları daha 
düşük olabilmektedir.”

Risk azaltılabilir
Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini 
artıran faktörleri arasında sigara içilmesi 
ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanı-
mı, human papilloma virüsü (HPV) 
olarak adlandırılan cinsel yolla bulaşan 
bir virüs, meyve ve sebze tüketmeden 
yaşayan ve reflü hastalığı olan kişiler 
daha çok risk altında olduğunu belirtti. 
Gırtlak kanseri önlenemese de oluşma-

sının önlenebildiğini belirten Prof. Dr. 
Eken, kanser riskinin azaltılabildiğini 
söyleyerek, “Sigarayı bırakın veya başla-
mayın, alkol kullanmayın. Alkol, sağlıklı 
yetişkinler açısından 65 yaşının üzerin-
deki tüm erkekler ve her yaştaki kadın-
lar için tehlikelidir. Meyve ve sebzelerde 
bulunan vitamin ve antioksidanlar 
gırtlak kanseri riskinizi azaltabilir, çeşitli 
renkli meyve ve sebzeleri yiyin. Kendini-
zi HPV virüsünden koruyun” uyarısında 
bulundu.

KURLER
SEDEFE
CARE DEGiLANTEP FISTIĞI

YE SAĞLIKLI KAL

REFLUYU CİDDİYE ALIN!
Gırtlak kanserinin önlenebildiğinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Meh-
met Eken, re� ü kaynaklı gırtlak kanserlerinin baş-boyun kanserleri arasında en çok görülebilen kanser türü olduğunun altını çizdi

İğnelerle başarıİğnelerle başarı
ORANI YÜKSEKORANI YÜKSEK

ANTEP fıstığı, yeterli şekilde tüketildiğinde 
birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını engel-
liyor, tokluk hissi oluşturduğu için kilo kontrolü 

sağlıyor. Yetiştiği bölgelerde ‘yeşil altın’ olarak bilinen 
ve endüstriyel değeri yüksek Antep fıstığı, yeterli mik-
tarlarda yenildiğinde vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin, 
mineral ve proteinleri sağlıyor. Diğer kabuklu yemişlere 
göre düşük bir yağ ve enerji içeriği olan Antep fıstığı, 
antioksidan özelliği ile ön plana çıkıyor. MemorialHasta-
nesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül Merd, 
Antep fıstığının faydaları hakkında bilgi verdi.

Şam fıstığı olarak da biliyor
Sakız ağacı ailesinden olan Antep fıstığı aslında bir mey-
vedir. Kuruyemiş olarak tüketilen sert kabuklu meyve 
Anadolu’da Şam fıstığı olarak da bilinmekte, üreticisine 
kazandırdığı için de yeşil altın veya altın ağacı olarak 
adlandırılmaktadır. Meyvenin oluşumu ve gelişimi diğer 
meyvelere göre biraz farklıdır. 

Mineral ve vitamin deposu
Mineral ve vitamin açısından zengin olan Antep fıstığı, 
enerji içeriği yüksek olması nedeniyle helva, baklava ve 
sütlü tatlılar ile atıştırmalık yiyeceklerde kullanılmakta-
dır. Sporcular için önerilen bir besin olan Antep fıstığı; 
protein, yağ ve yağ asitleri ile antioksidan içeriği nede-
niyle besleyici değeri yüksektir. Antep fıstığının besin 
değeri fındık, ceviz ve badem gibi sert kabuklu kuruye-
mişlerle karşılaştırıldığında bu yemiş daha düşük bir yağ 
ve enerji içeriğine sahiptir. Diğerlerine göre lif düzeyi de 
yüksek olduğu için sindirimi daha kolaydır. B1, B6, E ve 
A vitaminleri ile demir, potasyum, beta-karoten, toplam 
fitosterol ve lutein değerleri açısından kabuklu yemiş-
lerde birinci sıradadır. Ayrıca Antep fıstığının yağı da 
kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. 

Günde 50 gr Antep fıstığı
Antep fıstığının tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalarda 
hastalıklardan korunmaya yardımcı bir besin olarak ön 
plana çıkmaktadır. Az miktarda tüketiminin dengeli 
beslenmeye katkısının olduğu ve birçok sorunun ortaya 
çıkmasını engellediği belirlenmiştir. Vücudun ihtiyacı 
olan vitamin, mineral ve protein için günde 50 gram 
tüketilmesi önerilmektedir.

İçeriğinde amino asitlerin % 2’sini oluşturan L-arginin 
arter genişletici özelliğine sahiptir. Damar esnekliğini 
koruyarak kan akışının artmasını desteklemektedir. 

Bitkisel protein nedeniyle antioksidan flavonoidler, 
doymamış yağ asitleri ve içeriğindeki posa sebebiyle kar-
bonhidrat toleransını iyileştirdiği ve tokluk kan şekerini 
dengelediği için tüketimi şeker hastalarına önerilmek-
tedir. Pirinç ve makarna gibi karbonhidrat kaynaklarına 
eklenerek tüketildiğinde vücuttaki glukoz seviyesini 
düşürdüğü belirlenmiştir. Antep fıstığı diyabet riskini 
düşüren etkenlerden biridir. 

Uzun süre tokluk hissinin sağlayan ve yemek sonrası 
kan glikoz konsantrasyonlarının düşmesine etki eden 
Antep fıstığı, düşük glisemik indekse sahip bir besindir. 

Yapılan bir çalışmada ise Omega yağ asitleri yönünden 
zengin olan Antep fıstığı tüketiminin kan plazmalarında 
HDL artışından dolayı kolesterol seviyesinin azalmasına 
katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Doymamış yağ asitleri 
kötü kolesterolü (LDL) azaltmaktadır. 

Damar tıkanıklığı ile ilgili hastalıkların önlenmesinde 
rolü vardır. Ayrıca koroner kalp hastalıkları riskinin 
azaltılmasına önemlidir. Sodyum içeriğinin düşük;  po-
tasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineral içeriğinin 
ise yüksek olmasından dolayı kan basıncının düzenlen-
mesine katkıda bulunur.

Kilo kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Yapılan 
araştırmalarda çok sık Antep fıstığı tüketen kişilerin 
zayıf olduğu ortaya çıkmıştır. 

Afrodizyak etkisi olan Antep fıstığının erkeklerde 
cinselliği büyük ölçüde etkilediği belirlenmiştir. 

İçeriğindeki bakır nedeniyle demirin vücutta kolay 
bir şekilde emilimini sağladığı için kansızlığa iyi gelebil-
mektedir. B6 vitamini nedeniyle de kandaki oksijenin 
taşınmasına yardımcı olabilmektedir. 

B6 vitamini sinir sisteminin düzenli çalışması için ge-
rekli olan bir vitamindir. B6 sinir sisteminin ihtiyacı olan 
birçok aminoasidin yapılmasına yardım etmektedir. 

İçeriğindeki B6 vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin 
güçlenmesine katkıda bulunarak hastalıklara yakalanma 
riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

İçeriğindeki yüksek E vitamininin antioksidan özelliği 
sayesinde Alzheimer hastalığının seyrinin yavaşlatıl-
masında rol oynamaktadır, hücre yenilenmesine katkı 
sağlamaktadır.

Zengin mineral ve vitamin içeriği nedeniyle özellikle 
çocukların tüketmesi gereken bir yemiştir. Sağlıklı bir 
fiziksel gelişim için çocukların beslenme programına 
eklenmelidir.

Antep fıstığındaki A vitamini; kemik gelişimi ile büyü-
me ve kanserden korumada rol oynamaktadır. 

ANTEP 
birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasını engel-
liyor, tokluk hissi oluşturduğu için kilo kontrolü 

Türkiye’de 1 milyona yakın, Dünya’da ise 25 milyonun Türkiye’de 1 milyona yakın, Dünya’da ise 25 milyonun 
üzerinde sedef hastası bulunuyor.  Doç. Dr. Filiz Topa-üzerinde sedef hastası bulunuyor.  Doç. Dr. Filiz Topa-
loğlu Demir, “Bu hastalığı internette dolaşan basit kür-loğlu Demir, “Bu hastalığı internette dolaşan basit kür-
lerle tedavi edemezsiniz. Bu kürlerin hiçbir bilimsel lerle tedavi edemezsiniz. Bu kürlerin hiçbir bilimsel 
dayanağı yoktur.” diyerek tedavi yöntemlerini anlattıdayanağı yoktur.” diyerek tedavi yöntemlerini anlattı

Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Bölümü’nden Dyt. Betül Merd, Antep 
fıstığının faydaları hakkında bilgi verdi

BAŞ 
risinde yüzde 45-50 oranında en 
fazla görülebilen kanseri olduğu-

Medipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Dermatoloji Bölümünden 
Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, 

“Sedef hastalığının deride, üzeri sedefi 
renkte kepeklerle kaplı, hafif kabarık 
olan kızarıklıklarla seyreden, süreğen ve 
iltihaplı bir hastalık. Adını bu kızarıklıkla-
rın üzerindeki kepeklerin renginden alır. 
En sık tutulum gözlenen bölgeler, saçlı 
deri, diz, dirsek başta olmak üzere kol ve 
bacakların dış kısımları, kalça ve kuyruk 
sokumu olsa da tepeden tırnağa her yer 
tutulabilir. Kepekli, kaşıntılı kızarıklıklar 
dışında koltuk altı, kasık, meme altı ve 
göbek deliği gibi katlantı yerlerinde pişik 
benzeri bir görünüm ile ortaya çıkabilir. 
Hastaların yaklaşık yarısında ise tırnaklar-
da çukurcuklar, yağ damlası benzeri leke-
ler, tırnak altında boşalma ya da kalınlaş-
ma şeklinde bulgular gözlenir. Az sayıdaki 
hastada ise el ve ayak tabanlarında daha 
nadiren de tüm vücutta yaygın içi irinli, 
küçük su kabarcıkları şeklinde görülebilir” 
diye konuştu.

125 milyon hasta
Sedef hastalığının en sık 20’li ve 50’li 
yaşlarda görülmekle birlikte her yaşta or-
taya çıkabildiğine dikkati çeken Doç. Dr. 
Topaloğlu Demir, şöyle devam etti:“Kadın 
ve erkeklerde görülme oranı benzerdir. 
Çocuklarda yetişkinlere oranla daha az 
görülür. Dünyada 125 milyon, ülkemizde 
ise 1 milyona yakın insanın sedef hasta-
lığından etkilendiği düşünülmektedir. 
Kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde, fiziksel 

ve psikolojik travmalar, stres, enfeksiyon-
lar (çocuklarda özellikle beta mikrobu), 
ilaçlar, kalsiyum düşüklüğü gibi metabolik 
durumlar ve güneş yanığı gibi tetikleyici 
çevresel faktörler nedeniyle bağışıklık 
sisteminde ortaya çıkan bozukluklar 
sonucu ortaya çıkar. Kesinlikle bulaşıcı 
bir hastalık değildir, aile fertleri içerisin-
de birden fazla kişide görülmesi kalıtsal 
özelliği ve aile fertlerinin benzer çevresel 
tetikleyicilere sahip olması ile ilgilidir. 
Ayrıca psikiyatrik hastalıkların tedavisin-
de kullanılan lityum, kalp hastalıklarında 
kullanılan beta blokerler, klorokin ve 
hidroksiklorokin gibi sıtma ilaçları, ağrı 
kesiciler ve interferon tedavisi sedef hasta-
lığı tetikleyebilir.”

Obezite ve diyabet riski
Ağustos ayının sedef hastalığı farkındalık 
ayı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Topaloğlu 
Demir, “Günümüzde sedef hastalığının 
derinin çok ötesinde bir hastalık olduğu 
düşünüldüğünü belirterek “Deri dışında 
en sık tutulum eklemlerde görülür. Eklem 
dışında kalp ve damarlar, karaciğer, böb-
rek ve göz gibi pek çok organ ve sistemde 
de bulgular ortaya çıktığı gösterilmiştir. 
Ayrıca sedef hastalarında obezite, meta-
bolik sendrom, şeker hastalığı, bağırsak 
hastalığı ve kanser görülme oranı artmış-
tır. Bazı hastaların sedefi sadece bir deri 
hastalığı gibi düşünüp tedavi istemedik-
lerine şahit oluyoruz. Uzun yıllar tedavi 
almayan hastalarda, derideki bu iltihabın, 
damarlarla diğer organlarda da bozukluk-
lara yol açma durumu olduğu unutulma-
malıdır” ifadelerini kullandı.

SEMANUR POLAT

BURAK ZİHNİ

SEDEF tedavisine ilişkin ise Doç. Dr. 
Topaloğlu Demir, şu bilgileri verdi: 
“Sedef hastalarına, hastalığın yaygın-
lık derecesine ve etkilenme durumla-
rına göre sürme ilaçları, ışık ve lazer 
tedavilerini, ağızdan alınan çeşitli 
iltihap önleyici ve bağışıklık siste-
mini baskılayıcı ilaçları, deri altına 
veya damardan uygulanan bağışıklık 
düzenleyici iğnelerden oluşan çeşitli 
tedavileri tek başına veya birlikte 
veriyoruz. Son yıllarda bağışıklık sis-
temimizi düzenleyen yeni nesil sedef 
iğneleri ile sedef hastalarında yıllarca 
süren tam veya tama yakın iyileşme 
elde edebiliyoruz. Sedef hastalığı 
süreğen bir hastalıktır, internette 
dolaşan basit kürlerle tedavi edilebilir 
bir hastalık değildir. Bu kürlerin hiçbir 
bilimsel dayanağı yoktur. Tıbbi teda-
vilere ek fayda arayışı içinde olan has-
talarımıza sigara ve alkolü bırakmala-
rını, günlük aldıkları kalori miktarını 
azaltmalarını, sporu ve antiinflama-
tuvar özelliği olan Akdeniz diyetini 
bir yaşam tarzı haline getirmelerini 
öneririm. Sedef hastaları, ciltlerini 
kurutacak ürün ve temizleyicilerden 
kaçınmalıdır. Kuruluk ve kaşıntı, yeni 
sedef lezyonlarının ortaya çıkmasına 
yol açabilir. Özellikle banyolardan 
sonra tüm vücudun nemlendirilmesi 
son derece önemlidir. Ayrıca hasta-
lığın aktif olduğu dönemlerde lazer 
işlemleri, mezoterapi, PRP tedavisi 
gibi ciltte travma olarak algılanabile-
cek dermakozmetik uygulamalardan 
da kaçınmak gerekir.”
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Örümcek hırsızlar!
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Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

HIRSIZLIĞIN SONU KODES

OLAY dün akşam 
18.00 sıralarında 
Büyükdere Ma-

hallesi Çayırbaşı Caddesi 
üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, Bürkan 
Kocaacar işlettiği kafenin 
önünde oturup alkol alan 
ve müşterileri rahatsız 
eden Serkan Durmuş’u 
uyardı. Bunun üzerine 
ikili arasında başlayan 
tartışma büyüyerek, kısa 
sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ser-
kan Durmuş cebinden çıkardığı bıçakla 
Kocaacar’ı bıçaklamaya başladı. Bıçak 
darbelerinden biri kalbine isabet eden 
Kocaacar kanlar içinde yere yığıldı. Çev-
redekiler yardıma koşarken saldırgan 
elindeki bıçağı atarak kaçtı. İhbar üze-
rine olay yerine sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya yap-
tıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer 
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne götürdü. Ancak Kocaacar 
burada yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Olaydan sonra kaçan saldırgan Serkan 
Durmuş polis ekiplerinin çalışmaları 
ile kısa sürede yakalandı. Saldırganın 
da yaşanan kavga sırasında bacağından 

yaralandığı öğrenildi. Serkan Durmuş, 
hastanedeki tedavisinin ardından gözal-
tına alınarak polis merkezine götürül-
dü. Olay yeri inceleme ekibi kavganın 
yaşandığı yerde inceleme yaptı. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.

Ölen kişi de katil çıktı
Bıçaklanarak öldürülen Bürkan Koca-
acar’in 1998 yılında öldürülen eğlence 
dünyasının önemli isimlerinden Erdo-
ğan Belbüken’in katili olduğu ortaya 
çıktı. Belbüken, Rumelikavağı’nda  
evine geldiği sırada çapraz ateşe alın-
mış ve otomobilinin içinde öldürül-
müştü.  Cinayetten sonra polis, Serdar 
ve Şerafettin Hacısüleymanoğlu’nun 
azmettirmesiyle cinayeti işleyen Bürkan 
Kocaacar’ı yakalamıştı. DHA

OLAY 
18.00 sıralarında 
Büyükdere Ma-

Olay saat 18.00 sıralarında 
Maltepe Bağlarbaşı Ma-
hallesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre mahalledeki 
bir market sahibinin 15 yaşındaki 
oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı 
küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği 
iddia edildi. Tacize maruz kaldığı 
iddia edilen çocukların durumu 
ailelerine anlatması üzerine, aileler 
markete geldi. Aileler ile, market 
sahibi arasında çıkan tartışma 
silahlı kavgaya dönüştü. Market 
sahipleri gelen kişilere silahla ateş 
etti. Silahla yaralanan Nurullah 
Darıca ve Yücel Işıtan marketten 
çıkarak bir mescidin girişine sığır-
ken, Muhammet Kirişçi ise aldığı 
satır darbeleri sonucu kolundan ve 
kaşından yaralandı. Şüpheliler olay 
yerinden kaçarken ellerinde silah 
ve satırla kaçma anı bir vatandaşın 
cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Satırla saldırdı
Taciz ettiği iddia edilen kişinin 
babası tarafından darp edilen ve 
bıçakla kolu ve parmağı kesilen 
Muhammet Kirişçi ‘’Taciz şikayeti 
üzerine markete gittik. Ufacık ço-
cuğumuza taciz vardı. Eşim aradı. 
Aşağıdaki market sahibinin çocuğu 
taciz etmiş oğlumu. Eşim bana söy-
ledi. Bende çıkıp geldim. Market-
tekiler karşılık vermeye başladılar 

bize. Silah falan çektiler. İki, üç el 
ateş ettiler. İki arkadaşımı vur-
dular. Taciz eden çocuğun babası 
da beni darp etti. Kaşıma vurdu. 
Bıçakla kolumu ve parmağımı kes-
ti. Her tarafımı kesti. Olay bundan 
ibaret. Ben bunlardan şikayetçiyim. 
Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyo-
rum. Benim oğlumla beraber tacize 
uğrayan toplam dört çocuk var. 
Mescitin içerisinde taciz etmeye 
çalışmışlar. Sağ olsun komşuları-
mız yardımcı olmuş yakalamışlar. 
Hem dövmüşler hem de orayı 
dağıtmışlar. Sağ olsun, komşula-
rımız olmasa bizim bu olaydan da 
haberimiz olmayacaktı. Allah razı 
olsun komşularımızdan. Markette 
gittiğimizde zaten direkt birbiri-
mize girmeye başladık. Arabadan 
aşağıya indiğimiz gibi diğer iki 
arkadaşımın direkt ayağına sıktılar. 
Onlar bir yerde yatıyordu. Bende 
bir yerde sağa sola koşturuyordum 
işte. Hiçbirini yakalayamadık. Kaç-
tılar gittiler. Bana satırla saldırdı-
lar. Çocuğun babası satırla saldırdı. 
Biz de yapamadık hiçbir şey böyle 
kaldık.’’ ifadelerini kullandı.  

100 lira teklif etti 
Çocuğu tacize uğrayan ve eşi darp 
edilen anne Kübra Kirişçi ‘’Benim 
çocuğum tacize uğradı. Salı günü 
evimin karşısındaki mescitte, yan 

tarafındaki bakkalın çocuğu tara-
fından tacize uğruyor. Benim ço-
cuğum ve mahallemizden üç çocuk 
daha var tacize uğrayan. Çocuklar 
korkudan ailelerine söyleyemiyor. 
Tehdit ediliyor çocuklarımız. İşte 
‘ailenize söylerseniz benim bıçağım 
var. Ailenizi ve sizi bıçaklarım.’ Bu 
şekilde tehdit edilip çocuklarımız 
susturuluyor. En son artık çocuklar 
dayanamıyor birden fazla kez oldu-
ğu için artık diğer çocuklar anne-
sine söylüyor. Komşumuz da bana 
gelip olayı anlatıyor. Ben de öfkey-
le eşimi aradım. Olayı anlattım. 
Eşim market sahibiyle konuşmaya 
geldiği an silahlı saldırıya uğradı. 
Eşim ve iki arkadaşı yaralanıyor. 
Toplamda üç kişi yaralandı. İkisi 
silahla vurularak yaralandı. Eşime 
satır gibi bir şeyle saldırıyor. Hala 
üste çıkmaya çalışıyorlar. Benim 
çocuğum dahil dört çocuk tacize 
uğrayan. Çok ciddi bir şekilde istis-
mara uğramış çocuklar. Anlatırken 
bile korkarak anlatıyor. Hala bir 
şey olacakmış gibi benim çocuğum 
ağlıyor. İlk başta çocuğum konuşa-
madı. Korktu, ağladı. Biz üsteleyin-
ce açıkça konuşmaya başladı. Yine 
de korktuğu için çok konuşmadı. 
Tehdit etmiş. Diğer çocuklara para 
teklif ediyormuş. ‘Size 100 Lira 
veriyorum kimseye söylemeyin’ gibi 
şeyler söylüyormuş.’’ dedi.  DHA

Maltepe’de bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun yaşı küçük çocukları taciz ettiği öne sürüldü. 
Mağdur çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine, tara� ar arasında yaşanan tartışmada silah çe-
kildi. Market sahibi, mağdur çocukların ailelerinden 2 kişiyi silahla, 1 kişiyi ise satırla vurarak yaraladı

Sarıyer’de iş yerinin önünde alkol almaması için uyardığı 
kişi tarafından bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti

TACİZCİNİN BABASI
DEHSET SACTI

POLİS ekipleri 
olayla ilgili 3 kişi-
yi gözaltına aldı. 
Mahalle sakinleri 
tarafından mar-
kete ve market 
sahiplerine yö-
nelik olabilecek 
saldırı ihtimali 
için sokak 
üzerinde Çevik 
Kuvvet önlemi 
alındı. Sokak her 
iki tarafından da 
olay yeri şeridi ile 
kapatılarak Çevik 
Kuvvet ekipleri 
tarafından koru-
maya alındı.

Olayla ilgiliOlayla ilgili
çalışma sürüyorçalışma sürüyor

GÜNGÖREN’DE komşuları-
nın 3 gün haber alamadığı Sela-
hattin Yazgan (48) evinde ölü 

bulundu. Olay, dün saat 17.00 sırala-
rında Güngören Güneştepe Mahal-
lesi’nde meydana geldi. 48 yaşındaki 
Selahattin Yazgan’dan haber alama-
yan komşuları durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri defa-
larca kapıyı çalmasına rağmen kapı 
açılmadı. İhbar üzerine evin bulundu-
ğu sokağa gelen itfaiye, 5 katlı bina-
nın 3’üncü katındaki eve merdivenle 
pencereden girdi. Ekipler Yazgan’ın 
yatağında hareketsiz yattığını görünce 
sağlık ekiplerine bilgi verildi. Aağlık 
ekipleri, Yazgan’ın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Polis olayla ilgili 
inceleme başlattı. Yazgan’ın komşusu 
Osman Ergün “Psikolojik sıkıntılar 
yaşıyordu. Komşular arayınca itfaiye 
geldi camdan içeri girdiler. Yatakta 
hareketsiz yatıyordu” dedi. DHA

AVCILAR sahilinde fenalaşan bir 
hasta için sevk edilen ambulans 
kuma saplanınca itfaiye erleri ta-

rafından kurtarıldı. Avcılar-Küçükçek-
mece arasındaki yan yolda bir engelli 
hastanın kalp sorunu nedeniyle fenalaş-
tığı ihbar edildi. İhbar üzerine sevk edi-
len  ambulans hastayı alıp hastaneye gö-
türmek isterken araç kumsala saplandı. 
Bunun üzerine ikinci ambulans istendi 
ve itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen 
ikinci ambulansa alınan hasta hastaneye 
götürülürken itfaiye ekibi kuma sapla-
nan ambulansı kurtarmak için yaklaşık 
yarım saat uğraştı. Çabaların ardından 
ambulans kurtarıldı.

GÜNGÖREN’DE 
nın 3 gün haber alamadığı Sela-
hattin Yazgan (48) evinde ölü 

AVCILAR 
hasta için sevk edilen ambulans 
kuma saplanınca itfaiye erleri ta-

İtfaiye hızır
gibi yetişti

Evden ceset çıktı!

Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

Taciz ettiği iddia edilen kişinin Taciz ettiği iddia edilen kişinin 
babası tarafından darp edilen babası tarafından darp edilen 
ve bıçakla kolu ve parmağı kesi-ve bıçakla kolu ve parmağı kesi-
len Muhammet Kirişçi “Bana satır-len Muhammet Kirişçi “Bana satır-

la saldırdılar. Çocuğun la saldırdılar. Çocuğun 
babası satırla saldırdı. babası satırla saldırdı. 
Biz de yapamadık hiçbir Biz de yapamadık hiçbir 
şey böyle kaldık’’ ifade-şey böyle kaldık’’ ifade-
lerini kullandı. lerini kullandı. 

OLAY, 4 Ağustos Perşembe 
günü gece saatlerinde Cumhu-
riyet Mahallesi’nde bulunan 

bir sitenin otoparkında 
yaşandı. Otoparka giren 
bir şüpheli, kapısını 
zorlayarak açtığı park ha-
lindeki cipe girdi. Şüpheli 
cipte bulduğu anahtarla 
otoparktaki otomobil 
çaldı. Sahipleri, sabah 
otomobillerini yerinde 
göremeyince çalındığını 
fark edip, durumu polis 
ekiplerine bildirdi. Gelen 

polisler, şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları 
güvenlik kamerasına yansıdı. Güven-

lik kamerası kayıtlarını 
inceleyen Beylikdüzü İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Mobil 
Hırsızlık Timi ekipleri, şüp-
helinin kimliğinin M.Y.Ş. 
olduğunu belirledi. Yapılan 
çalışmalarda şüphelinin ad-
resini tespit eden polisler, 
M.Y.Ş.’yi yakaladı. Şüp-
heli ifadesi alınmak üzere 
polis merkezine götürüldü.  
DHA

Beylikdüzü’nde, otoparkta bulunan cipe hırsızlık için giren şüpheli, 
bulduğu anahtarla aynı yerdeki otomobili çaldı. Şüpheli polis ekip-
lerine yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY
günü gece saatlerinde Cumhu-
riyet Mahallesi’nde bulunan 

SARIYER’DE, eve davet ettiği arka-
daşlarına göstermek için babasının 
ruhsatlı tabancasını çıkaran Davut 

Kılınç (20), bir arkadaşı oynarken silahın 
ateş alması sonucu kafasından vuruldu. Kı-
lınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. Olay, Ayazağa Mahallesi 
193 Sokak’ta dün saat 22.30 sıralarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi 
memleketlerine giden Davut Kılınç, film 
izlemek için arkadaşlarını evine davet etti. 
Kılınç, film izledikleri sırada, müteahhitlik 
yapan babasına ait ruhsatlı tabancayı çıka-
rarak arkadaşlarına gösterdi. Evde bulunan 
3 arkadaşından biri, Davut Kılınç’ın elinden 

tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu 
sırada silah ateş aldı. Kafasından vurulan 
Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı. Komşular, 
silah sesini ve arkadaşlarının çığlıklarını 
duyarak olay yerine koştu. Bir komşu, am-
bulans gelene kadar Davut Kılınç’ın kafa-
sına tampon yaptı. Kılınç, ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen haya-
tını kaybetti.  Polis, 
tabancayla oynarken 
Davut Kılınç’ın ölü-
müne neden olan 16 
yaşındaki arkadaşını 
gözaltına aldı.

İSTAN-
BUL’DA 
6 ilçede 

12 adrese yapılan 
operasyonda çatış-
ma bölgelerindeki 
DEAŞ üyeleriyle 

bağlantılı oldukları tespit edilen 12 
şüpheli gözaltına alındı. İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
çatışma bölgelerindeki DEAŞ 
üyeleriyle bağlantılı olduklarını 
tespit ettiği 12 şüpheliyi yakala-
mak için çalışma başlattı. 6 ilçede 
12 farklı adrese sabah saatlerinde 
eş zamanlı operasyon düzenlen-
di. Operasyon yapılan adresler-

den biride Esenler, Nine Hatun 
Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın 
bodrum katındaki daireiydi. Özel 
harekat polislerinin desteğiyle 
eve giren ekipler, yabancı uyruklu 
olduğu öğrenilen 1 kişiyi gözaltına 
aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere 
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü.

SARIYER’DE
daşlarına göstermek için babasının 
ruhsatlı tabancasını çıkaran Davut 

İSTAN-
BUL’DA 
6 ilçede 

DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı 
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İ lk gün gerçekleşen ve 100 bin
kişinin üzerinde insanın izle-
diği Kolpa ve Sefo konserle-

riyle muhteşem bir açılış yapan
“Üsküdar Fest 22” ikinci gününde
de İkilem ve Pinhani konserleriyle
sadece Üsküdar değil İstanbul’un
dört bir yanından gelen gençleri
coşturdu. Üsküdar Harem meyda-
nında akşam 19.30’da başlayıp ne-
redense gece 12’ye kadar devam
eden kon serlerin üçüncü ve son gü-
nünde ise ünlü sanatçılar Derya
Uluğ ile Ceza sahne aldı. 

Şarkılara eşlik ettiler

Şarkılarıyla gençlerin sevgilisi haline
gelen ünlü sanatçı Derya Uluğ bir-

birinden özel şarkılarını Harem
meydanında toplanan on binler için
söyledi. Derya Uluğ, “Hadi Çal”,
“Canavar”, “Okyanus”, “Ah
Zaman”, “Bizim Çocuklar”,
“Canım Dediklerim”, “Perişanım
Şimdi” ve “Nabız 180” gibi en çok
bilinen şarkılarını gençlerle birlikte
seslendirdi. Harem meydanına İs-
tanbul’un dört bir yanından gelen
gençler şarkılara danslarıyla da eşlik
ettiler.   

Finali Ceza yaptı

Üsküdar Fest 22’nin final konserini
ise Ceza yaptı.  Grubun solisti Bil-
gin Özçalkan sahneye çıktığında
Harem meydanında adeta yer ye-
rinden oynadı. Yüz bine yakın genç
Ceza’nın şarkılarını hep bir ağızdan

eşlik etti. Ceza konserde, “Yerli
Plaka”, “rüzgar”, “Suspus”, “Fark
Var”, “Med Cezir”, “Gelsin Hayat
Bildiği Gibi”, “Türk Marşı”, “Kim
Bilir”, “Feyz Al”, “Ben Ağlamaz-
ken” adlı hafızalara kazınan şarkıla-
rını tek tek seslendirdi. Harem
meydanındaki gençler Ceza’nın
şarkıları ve sahne performansı ile
adeta kendilerinden geçtiler.  

İyi ki varsınız gençler

Konser sırasında gençleri selamla-
mak üzere bir ara sahneye çıkan
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, Üsküdar Harem meyda-
nında üç gün boyunca muhteşem
bir festival yaşandığını söyledi.
Gençlerin ülkemizin geleceği oldu-
ğunu belirten Hilmi Türkmen, “Siz-

leri çok seviyoruz, iyi ki varsınız
gençler. Üsküdar Harem sayısız in-
sanın İstanbul’a ilk ayak bastığı ya
da buradan hüzünle ayrıldığı bir
semt. Gençler sizler de sevginizle,
güzelliğinizle, heyecanınızla burada
üç gündür tarih yazdınız. Sadece
Üsküdar değil, İstanbul’un dört bir
yanından gelen binlerce genci mutlu
etmek, bizleri de sevindirdi. Gençler
unutmayın, birlikte eğlenemeyenler,
birlikte iyi zaman geçirmeyenler bir-
likte bir gelecek te kuramazlar. Biz
gençlerle iyi zaman geçirmenin çok
önemli olduğuna inanıyoruz. Öyle
de yapıyoruz. Bir ağabeyiniz olarak
bu sevginizin bu enerjinizin bu he-
yecanınızın hiç eksilmemesini arta-
rak devam etmesini diliyorum. İyi ki
varsınız sevgili gençler. “ dedi.

E rgenekon davası ile alakalı yazdığım
hiçbir makalemde bu zatı şahaneye
yer vermek istemedim.  

Çünkü onca üst rütbeli asker varken sa-
dece bu zatı şahanenin parlatılması ve
mağdur olarak gösterilmesi bana biraz
garip gelmişti. 

Kaldı ki “Ben yolumda yürürüm ve kendi
yolumu kendim müstakilinde yürüyebili-
rim” söylemi bir dönem sohbet ettiği arka-
daşların söylediği bir şeydi.

O zaman konuya şöyle devam edeyim. 
Fetöcülerin en çok tükettiği yemeğin

maklube olduğunu içimizde bilenlerimiz
mutlaka vardır. Ve bugün o birilerinin geç-
mişte maklube tepsisine salladığı kaşığın
sapı ile birilerinin güzergahı tayin ediliyor
olabilirdi. 

Çünkü bir insan sürekli dans partnerini
değiştiriyor olması bu o kişinin birilerinin
sofrasında sakillik ya da aynı sofra etra-
fında tepsiye kaşık sallama olasılığının yük-

sek olduğunu gösterir. Hele ki bir de fotoğ-
raf verdiysen, işte o zaman kişinin rezil bir
hayata düşmesi ve/veya kişinin sevk ve
idare edilmesi kaçınılmaz olur. 

Ve belki de...
Umarım bu zatı şahanenin maklube sof-

rasında çekilmiş bir fotoğrafı yoktur. Yoksa

kendisiyle aynı koğuşta yatan, ya da Ata-
türkçü gibi görünerek birilerinin dostluğunu
kazanıp sırlarını depolamış olabileceğini
düşünmek dahi istemiyorum.

Ki benim asıl anlamadığım bir diğer
konu ise Akp’ye geçeceği iddia edilen Sayın
Teğmen hakkında ne Sayın Cumhurbaşkanı
ne de eskiden partisinde milletvekilliği yap-
tığı CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçda-
roğlu’nun hiçbir açıklama yapmıyor
olmalarıydı. 

Bence bundan sonraki süreçte yapılması
gereken tek şey konunun muhatabı olan kişi
hakkında askeri lise de dahil olmak üzere

harp okuluna müktesep (edinilmiş, kazanıl-
mış) yılların kontrolünün sağlanması için
meclise soru önergesi verilmesi gerekir. 

Böylelikle kişinin “birincilik ve üçüncü-
lükle” anılan yıllarında, Türk Silahlı Kuv-
vetleri bünyesine girişinde “sürpriz bir
katılım var mı yok mu” bunu hep birlikte
görmemiz sağlanabilirdi. çalışılan bu örnek
ile “örgüte” sırt çevirmek isteyenlere bir ön
uyarı olması da mümkündü. ın sırlarını da
beraberinde taşıyabileceği ve kendisine yol
çizmeye ya da koordinat bulmaya kalka-
caklar için Silivri bile hayal ürünü 
olabilir(di.)

Teğmenin dans partneri arayışı

Çocuklar
kitaplarla
tAnıştı
Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi’nde Defne
Park Çocuk Kütüphanesi çocuklara hem ders
çalışma ortamı sunuyor hem de çocuklar
kütüphanedeki kitaplardan yararlanıyor.
Çocuklara verilen kütüphane kartıyla da
çocuklar kütüphaneden istedikleri kadar
kitabı alıp, okuyup geri bırakabiliyor

KADIKÖY Belediyesi’nin çocuklara hem
okuma alışkanlığı kazandırmak, hem de
sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağla-

mak için hizmete sunduğu Defne Park Çocuk Kü-
tüphanesi, bünyesinde çocukların yararlanacağı 3
binden fazla kitap bulunduruyor. Çocuklar kütüp-
haneye geldiklerinde hem ders çalışabilecekleri ses-
siz bir ortamdan yararlanıyor, hem de
kütüphanedeki kitapları verilen Kütüphane Kartı’yla
evlerine götürüp okuyabiliyorlar. Kütüphanenin
açık ve kapalı alanlarında atölyeler de düzenleniyor. 

Birçok kitap seçeneği var

Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nden yararlanan 4
yaşındaki Özge’nin annesi Tuğba Didem Kuşçu:
“Kadıköy Belediyesi’nin böyle güzel yeşil bir alanda
çocuk parkı oyuncaklarının yanında böyle bir kü-
tüphane oluşturmuş olması, her yaştan çocuklara
hitap eden kitapların içinde bulunması böyle bir
gerçekten Kadıköy’de ikamet eden bizler için çok
büyük bir şans. Buraya üye olalım dediğimizde bize
bir kütüphane kartı verdiler. İşte orda Özge’nin adı
yazıyordu ve ona ait bu kartı elime aldığımda çok
duygulandım. Benim acaba kaç yaşında bir kütüp-
hane kartım olmuştur? Muhtemelen lise zamanıydı.
Burada bir sürü kitap seçeneğimiz var, onları değiş-
tiriyoruz her defasında yeni kitaplar okuyor. Burada
gelip bazen yeni kitaplar okuyoruz. Onun da ho-
şuna gidiyor faklı bir ortamda kaliteli zaman geçir-
mek diyoruz, gerçekten kaliteli zaman geçirmek
içinde güzel bir ortam hazırlanmış burada. Anne
olarak bende keyifli zaman geçiriyorum. Güzel ye-
şilliklerin arasında oturuyorum onu bekliyorum.
Önce kitabımızı değiştiriyoruz sonra gidip parkta
oyun oynuyoruz. Plan yapmak açısından da rahat
oluyor. O yüzden Kadıköy belediyesine teşekkür
ediyorum. Umarım daha da yaygınlaştırılır bu tarz
projeler. Çünkü çocuklarımız bizim için ve geleceği-
miz için çok değerli ve bu projeler onlara gerçekten
zenginlik katıyor”dedi. ZEYNEP VURAL

Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik
ve dansın eşlik ettiği muhteşem bir
festivalde buluşturdu. Üsküdar’ı
bilim, sanat ve kültür merkezi 
haline dönüştüren Üsküdar
Belediyesi, Harem Meydanı’nda
düzenlediği 3 günlük Üsküdar
Gençlik Festivali’nde aynı 
zamanda Türkiye’nin en genç 
festivaline de imza attı

hknsnmz59@hotmail.com

damgaweb@gmail.com

Hakan SÖNMEZ

USkUdAr 9 Ağustos Salı günü başlayan Üsküdar 
Fest 22’de sahne alan 6 sanatçı ve grubun
konserlerine Başta Üsküdar olmak üzere 
İstanbul’un dört bir yanından 3 günde 

yaklaşık 300 bin genç katıldı.  

ÖMER FARUK ARPACIK

RENGARENK

İbadethaneler
temizleniyor

Kartal Belediyesi, halk sağlığını korumak ve 
salgın hastalıkların yayılmasını önlemek 
amacıyla Muharrem Ayı boyunca ilçedeki tüm
ibadethanelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi

KARTAL Belediyesi, Covid-19 salgınının etkisini göster-
meye başladığı ilk günden bu yana halk sağlığını koru-
mak ve salgının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kartal’da bugüne kadar mil-
yonlarca metrekare alanı dezenfekte eden Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, Muharrem Ayı boyunca da ilçedeki tüm
ibadethanelerde dezenfekte çalışmalarına devam etti. Cami ve ce-
mevlerinde büyük bir titizlikle gerçekleştirilen dezenfekte çalışma-
lar sayesinde, özellikle ortak kullanım alanları ve yüzey temasının
olabileceği alanların tamamı ile ibadethanelerin dışında kalan
bahçe alanları, banklar, abdest alınan bölümler nano gümüş
iyon teknolojisi ile hijyenik hale getirildi. İbadethanelere gelen
vatandaşların dokunabileceği duvarlar, merdivenler, korkuluk-
lar, ayakkabılıklar, kapılar, tırabzanlar ve dezenfektan ünite-
leri de ekiplerin dezenfekte işleminden payını aldı.

Taleplere öncelik veriyoruz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem
Ayı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini te-
menni ederek yapılan dezenfekte çalışmaları ile ala-
kalı şunları kaydetti, “Muharrem Ayı boyunca
ekiplerimiz büyük bir özveri ile ibadethanelerdeki
dezenfekte çalışmalarına devam etti. Kartal Be-
lediyesi olarak halk sağlığını önemsiyor, salgın
sürecinde de komşularımızın taleplerine ön-
celik veriyoruz. Ekiplerimiz, komşularımızın
temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini
gerçekleştirebilmesi için var gücüyle çalı-
şıyor. İnsanlık olarak, zor günlerden ge-
çiyoruz. Bu zor günlerin üstesinden
hep birlikte geleceğiz. Muharrem
Ayı’nın tüm insanlığa birlik ve bera-
berlik getirmesini temenni ediyor,
tutulan oruçların kabul olmasını
diliyorum.”
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Okuyan bir gelecek
Maltepe Belediyesi ‘‘Okuyan Bir Gelecek’’

projesi ile Fındıklı’da başlattıkları etkinlikle
dezavantajlı çocukları kitaplarla buluşturuyor

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı
(AÇEV) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘‘Okuyan Bir Gelecek’’ projesi kapsamında Fındıklı’da
bulunan Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklara okuma alışkanlığı ka-

zandırmayı amaçlayan bir etkinlik gerçek-
leştirdi. Proje kapsamında, kırk çocuk

kitaplarla buluştu. Özellikle dezavantajlı ço-
cuklarda okuma alışkanlığı edinilmesini hedef-

leyen proje kapsamında çocuklarla okuma
etkinliği gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri

Müdürü Şehriban Çelebi, etkinlik açılışında velilere
yaptığı konuşmasında ‘‘Okuyan Bir Gelecek projesi,

çocuklarımızın kitaplarla buluşmasına destek olmak,
erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konu-

sunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Hedefi-
miz, anne babaların çocuklarıyla birlikte daha fazla kitap

okuma bilincinin oluşturulması, kitap okumayı bir yaşam bi-
çimi haline getirilmesine katkı sağlayabilmektir’’ dedi.

Kaza 1 can aldı
BÜYÜKÇEKMECE'DE, mo-
tosiklet ile otomobilin çar-
pışması sonucu Hüseyin

Can Bursal (36) hayatını kaybetti.
Çevredekiler kazaya kaçan bir oto-
mobil sürücüsünün neden olduğunu
öne sürdü.Olay, dün akşam saatle-
rinde Büyükçekmece Sinanoba
Mahallesinde bulunan bir cad-
dede meydana geldi. Motosik-
leti ile seyir halinde olan
Hüseyin Can Bursal, henüz bi-
linmeyen nedenle kontrolünü
kaybetti. Motosiklet savrularak
yol kenarındaki bir otomobile
çarptı. Çarpmanın etkisi ile
Bursal, takla atıp yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yap-
tıkları ilk müdahalenin ardından ağır
yaralanan Bursal'ı hastaneye kal-
dırdı. 1 çocuk babası yapılan tüm
müdahalelere rağmen hastanede ya-
şamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar
ise kazaya başka bir aracın sebebiyet
verdiğini iddia etti.



K urtuluş Bozkurt Mahallesi Eşref
Bey Sokak 71 numarada bulunan,
erken Cumhuriyet dönemine ait

izler taşıdığı değerlendirilen bina, tarihi bina
olarak tescil edilmesi için yapılacak toplantı
tarihinden bir gün önce kepçe ile yıkıldı. Bi-
nanın, koruma altına alınması için Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna ra-
porla görüş bildirilmesine rağmen yıkılması
tepki çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir
Polat, sosyal medya hesabından, sorumlu-
lar hakkında suç duyurusunda bulunacak-
larını duyurdu. Öte yandan, inşaat
firmasının isim tabelasının kaldırılmış ol-
duğu görüldü.

Mahalleli protesto etti

Mahalle sakinleri ise saat 10.00'da inşaat

sahası önünde basın açıklaması yaparak,
binanın yıkılmasını protesto etti. Mahalleli
adına basın açıklaması yapan Gülay Şu-
batlı, bugünden yarına kalacak değerlere
sahip çıkmak için çalıştıklarını ifade ederek
"Tarihi binanın yıkımından sosyal medya
aracılığı ile haberdar olduk. Tarihi bina ola-
rak tescil edilmesi için çalışmalar yapılan
binanın yıkılmasına ilk tepkimiz hayretler
içerisinde kalmaktı. Mahallenin geçmişini
günümüze taşıyan nadir öğelerden biri
daha gözlerimizin önünde, ne yazık ki kep-
çeyle darmadağın ediliyordu. Geriye kadar
sadece minicik mumla mühürlenmiş bu pa-
ravan. Binadan geriye yadigar kalansa yük-
selen ağaç"dedi.

Kabul edilemeyecek bir yıkım

Şubatlı"Koruma kararı olmadığından ilk

başta baktığımızda yasal ama vicdanen
kabul edemediğimiz bir yıkım olduğunu
kendi aramızda konuşurken, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat'ın yazdıkları ko-
nunun farklı bir boyutu olduğunu gözler
önüne serdi. Çünkü kısa bir süre önce bu
yapının, İstanbul açısından, kültürel
miras değeri taşıdığı raporlanmış, Kültür
Varlıkları Kurulunun tescil kararı alması
bekleniyormuş. Bu süreçte de yani tedbi-
ren yapı üzerindeki tüm inşaat faaliyet-
leri de yasaklanmış. 
Yapının kendisinden daha güçlü bir
kepçe 100 yıllık olduğu tahmin edilen bu
evi dakikalar içinde parçaladı. Ardından
da Şişli Belediyesi'nin etkisiz mühürü
geldi. Yani sembolik kırmızı bir mum
geldi" dedi. DHA

bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

samyeli@bahattindemir.com.tr
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T arih;10.08.2022 Perşembe  akşam üstü 
Esenyurt ilçemizde Cafelerin yoğun olduğu 
Güzelyurt Mahallesinde biraz dolaşmak iste-

dim. Yaklaşık 20 tane Cafe var isimleri yazıp reklam
yapmak istemiyorum. Fakat bölgede çoğu bilinen
ultra lüx cafeler.

Caddenin başında uygun bir yere arabamı park
ettim, cadde oldukça kalabalıktı cafelerin doluluk 
düzeyi en az % 98 diyebilirim.

Birazda içerlere doğru simalara göz attım.
Tanıdık yüz aradım fakat bütün cafelerin içinde bir

milyon nüfusluk ilçemde tanıdığım selamlaştığım
insan sayısı yüzbin olduğunu düşünürsek ve bu sayının
içinde tanıdık bir sima bulamamanın şaşkınlığını
halen yaşıyorum.

Bunun sebebi çok basit 2020 pandemi ile birlikte
bizim bir çok vatandaşımız anladığım kadarı ile benim
gibi cafede oturup sohbet etme alışkanlığını kaybetmiş
görünüyor.

Peki cafelerdeki bu yoğunluk niye diye sizden 
duyar gibiyim.

Elbette Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de, Libya’da,
İran’da Senegal’de, Doğu Türkistan’da, Türkmenis-
tan’da Afganistan’da Azerbaycan’da ve Ukrayna’da
ama baskıdan ama savaştan ama iklimden işsizlikten
kaçan herkesin ortak toplanma alanı olarak adeta
Türkiye’deki cafeler mesken tutulmuş vaziyette.

Bu elbette esnafımız için oldukça karlı görünüyor.
Hükümetimiz devletimiz bu kadar göçmenin ülke-

mizi yurt edindiğinin farkında mı? 
Ha bunları yazarken siyaseten yazmıyorum, ırkçılık

olsun diye de yazmıyorum fakat acı ama bilinen bazı
gerçekleride hatırlamak lazım diye düşünüyorum.

Kendi ülkesini bayrağını vatanını ölüm korkusuyla
terkedip kaçmış yaşları 18 ile 50 olan kişileri sınırsız
misafir etmek ne kadar doğrudur sizce?

Tamam eyvallah ülkede savaş var kadınlar çocuklar
yaşlılara ev sahipliği yapmasını iyi bilen bir milletiz, 

Fakat ülkesi için anası babası için can vermeyen bir
göçmenin süresiz ülkede kalmasına izin vermeninde
mutlaka uzun vade de bir götürüsü olacaktır. Bu konu
da bir sıkıntı oluşmayacağına kim garanti verebilir.

Göç kitlesine baktığımızda özellikle Afganistan’dan
kaçıp İran üzerinden ülkemize giriş  yapanların çoğu
18-35 yaş arasında. Hal vaziyet böyle olunca tarih
boyu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti üze-
rine oynanan kirli oyunları göz önünde bulundurun
derim.

Böylesine riski bir-iki milyon genç ne olduklarını
bilmediğimiz bu göçmenler yarın ülkemizi ellerine 
geçirecekler yada ellerine ABD veya İsrail’in tutuştu-
racağı silahları bize doğrulmayacaklarının garantisi
var mı? 

Ben şahsen çok tehlikeli görüyorum bu grupları
devletimizi yöneten hükümetimizin uyanık olması 
gerekiyor.

Ülkemizde tahminimce etrafta denk geldiğim 
kalabalığa bakarsak 8-10 milyon mülteci yabancı 
vatandaş var.

Uyanık olalım 
Not; Bu yazımı hükümete karşı veya muhalefete

destek olarak değil ülkesi için mültecilerden dolayı
kaygı taşıyan bir vatandaş olarak yazdım.

Kontrolsüz mülteci 
geleceğimizi karartırŞişli'de erken Cumhuriyet

dönemine ait olduğu
değerlendirilen binanın,
tarihi bina olarak tescil
edilme çalışmaları sürerken,
kepçeyle yıkılması mahalleli
tarafından protesto edildi.
Basın açıklamasında,
binanın orijinaline sadık
kalınarak yeniden yapılması
talep edildi. Öte yandan,
inşaat firmasının isim
tabelasının kaldırılmış
olduğu görüldü

TARIHI YIKMAYIN!

Şubatlı"Resmi kurumların, yerel yöneti-
cilerin sorumluluklarını geç kalmadan
hayata geçirmelerini, bunun yanında
hem semt sakinleri hem de esnafın her
anlamda çaba göstermesi gerektiğini bir
kez üzerine basa basa vurguluyoruz.
Eşref Efendi 71'in en kısa sürede orijina-
line sadık kalınarak, geçmişe saygı du-
yarak yeniden inşa edilmesini talep
ediyoruz."ifadelerini kullandı. 

Yenİden 
inşa edilmeli

Son olarak 2019 yazında
düzenlenen, Covid-19 sal-
gını nedeniyle iki yıl tekrar-

lanamayan Red Bull Uçuş Günü,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) destekleri ile beşinci kez düzen-
lenecek. Katılımcılar insan gücüne da-
yalı araçlarıyla altı metrelik bir
rampadan atlayarak en uzun mesafeye
uçmaya çalışacak. İzleyenlere görsel
şölen sunacak etkinlik, İstanbullara
heyecan ve eğlence dolu anlar
yaşatacak.

İBB'den tam destek

İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün
koordinasyonunda pek çok birimi ile
İstanbullulara muhteşem bir hafta
sonu yaşatacak organizasyona destek
verecek. İBB ekipman desteği; deniz,
alan ve kıyı temizliği, personel desteği;

meydan, plaj ve alan tahsisi, kontrol ve
denetim, zabıta görevlendirilmesi ve
zabıtanın görev alanına giren konu-
larda tedbir alınması ve park izni; or-
ganizasyon günü öncesinde, sırasında
ve sonrasında tanıtım konularında or-
ganizasyona katkı sağlayacak. Ayrıca
olası acil tıbbi durumlara müdahale
edilebilmesi için ambulans ve sağlık
ekiplerini alanda hazır bulunduracak
olan İBB, olası yangın, kaza ve afet
durumlarına müdahalede bulunabil-
mesi için itfaiye araçlarını ve ekiplerini
görevlendirecek.

39 takım uçacak

5’nci Red Bull Uçuş Günü’nde 4’er ki-
şiden oluşan 39 takım yer alacak. Tüm
takımlar Uçuş Günü’ne özel el yapımı
tasarladıkları araçlarla yarışmada yer
alacak. Motor, yakıt, pil, elektrik, man-

cınık ve benzeri gibi ateşleyici ya da fır-
latıcı sistem kullanımlarının yasak ol-
duğu araçlar tamamen insan gücüyle
çalışacak.

6 metreden denize atlayacaklar

“İstanbul’u Uçuş Moduna Alıyoruz”
sloganıyla 14 Ağustos’ta Caddebostan
Sahili’nde yapılacak olan organizas-
yonda takımlar hem araçlarını sergile-
yecekler, hem de altı metrelik bir
rampadan denize doğru atlayarak en
uzun mesafeye uçabilmenin mücade-
lesini verecekler. Havada kat edilen
mesafe, aracın yaratıcılığı ve şov kriter-
lerine göre araçların değerlendirileceği
organizasyon sonunda tüm kategori-
lerde en yüksek birinci puanı alan fina-
list takımın kaptanı Avrupa kıtasında
gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü
ya da Red Bull Sürüş Günü etkinliğine
seyahat hakkı kazanacak. En yüksek
ikinci puanı alan finalist takımın kap-
tanı da dünyanın en önemli gösteri pi-
lotlarından biri olan ve İstanbul’da
“Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu”
dünya rekorunu kıran Dario Costa ile
uçuş deneyimi hakkı elde edecek. Her
üç kriterde de en yüksek üçüncü puanı
alan finalist takımın kaptanı ise tan-
dem paraşütle atlama deneyimi ile
ödüllendirilecek. Etkinlikte tasarladık-
ları araçla en uzağa uçmayı başaran
takımın kaptanı ise en uzun uçuş bileti
kazanarak kaptan pilotluk eğitimi ödü-
lünü kazanacak. SELVİ SARITAÇ

İstanbulİstanbulİstanbulİstanbulİstanbulİstanbulİstanbulİstanbul
uçuşa hazır!

5’nci Red bull uçuş 
Günü’nde 4’er kişiden
oluşan 39 takım yer 
alacak. tüm takımlar
uçuş Günü’ne özel el 
yapımı tasarladıkları

araçlarla yarışmada yer
alacak. Motor, yakıt, pil,

elektrik, mancınık ve
benzeri gibi ateşleyici ya
da fırlatıcı sistem kulla-
nımlarının yasak olduğu
araçlar tamamen insan

gücüyle çalışacak.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Red Bull Uçuş Günü,  İBB’nin 
destekleriyle 14 Ağustos’ta Caddebostan Sahilinde yeniden düzenlenecek.
İnsan gücüne dayalı araçlar, rampadan atlayarak gökyüzünde süzülecek

Gün boyunca birçok sahne progra-
mının düzenleneceği, seyircilere
yönelik yarışmaların ve müzik per-
formanslarının renk katacağı 5.Red
Bull Uçuş Günü’nü tüm İstanbullu-
lar etkinlik alanına gelerek ücretsiz
takip edebilecek. 14 Ağustos’ta
saat 11.00’da başlayacak organi-
zasyonu on binlerce kişinin izle-
mesi bekleniyor.

büyük beğeni toplayacak

Kartal aşurede
buluştu
Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı
tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla
vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. 
Yas-ı Matem orucunun son gününde, Kartal
Cemevi’nde gerçekleşen aşure lokması
ikramının ardından, Yakacık Mahallesi’nde
de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kartal Cemevi’nde gerçekleşen etkin-
liğe; Kartal Kaymakamı Abdullah
Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili

İmam Aydın, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan
Dallı, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı
Haydar Baki Doğan ve dernek üyeleri, Kartal Be-
lediyesi Başkan Yardımcıları,  meclis üyeleri, muh-
tarlar, birim müdürleri, Kartal’da bulunan sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Cemevi de-
desi Celal Özer ile vatandaşlar katıldı. Kartal Bele-
diyesi Aşevi ve Gıda Bankası tarafından
hazırlanan aşure lokması okunan duaların ardın-
dan vatandaşlara dağıtıldı.

Birliğimizi kimse bozamaz

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Yas-ı Ma-
tem’de tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek,
Muharrem Ayının tüm İslam alemine birlik ve be-
raberlik getirmesini temenni etti. Kartal Belediyesi
Başkan Vekili İmam Aydın ise, Muharrem ayının
tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini dileye-
rek, Kartal’daki birlik ve beraberliğin devam ede-
ceğini sözlerine ekledi.

Yakacık'ta ikram vardı

Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen aşure lokması-
nın ardından Kartal Yakacık Mahallesi’nde de va-
tandaşlara aşure ikramı yapıldı. Kartal Belediyesi
tarafından Yakacık Mahallesi Perşembe Paza-
rı’nda kurulan ikram çadırlarında, hem pazara
gelen vatandaşlara hem de esnaflara aşure dağı-
tımı yapıldı. Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan
binlerce aşure kasesi Kartallı vatandaşlara ikram
edildi. Pazara gelen vatandaşların yanı sıra yoldan
geçen sürücüler ve motorlu kuryeler de unutul-
madı. Özenle hazırlanan binlerce aşure kâsesi kısa
sürede tükenirken, pazarda satış yapan esnaflara
da aşure ikramı yapıldı. Gün boyunca yapılan
aşure ikramından alan vatandaşlar Muharrem
Ayı’nda tutulan oruçların hak katında kabul olma-
sını dileyerek Kartal Belediyesi’ne ve emeği geçen-
lere teşekkür etti. BURAK ZİHNİ

Belediyeden
sağlık tavsiyesi

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Des-
tekleme ve Engelliler Merkezi’nde
(AKDEM) yapılan Bahçe Seminerleri kap-

samında bu hafta balkon bahçeciliği konusu ele alındı.
Seminere konuk olan Yüksek Ziraat Mühendisi Merve
Zengin Tınmaz, katılımcılara bitkileri yaprak biti ve
örümceklerden korumak için arap sabunu ve baharat
spreyi tarifi verdi. Tınmaz, “Arap sabunu spreyi ile bit-
kilerinizi böceklerden koruyabilirsiniz” dedi. Merkez-
efendi Parkı’nda gerçekleşen seminerde Merve
Tınmaz, ilk kez balkon bahçesi kuranlar için 2 metre-
karelik bir alana katlı şekilde 5 çilek, 2 biber, 6-7 soğan,
1 biberiye, 1 adaçayı, 5 marul, 1 domates, 1 fesleğen, 1
melisa, 1 kekik ile deneme yapılabileceğini söyledi.
Yaprak zararlıları, yaprak biti, yaprak güveleri ve kirpik
kanatlı böceklerden bitkileri koruyabilmek için arap sa-
bunu spreyi tarifi veren Tınmaz “1 yemek kaşığı arap
sabununu 1 litre suda seyrelterek daha sonra 9 litre
suyla çoğaltabilirsiniz. Özellikle bitkinizin yaprak alt
kısımları ve dallarına sıkıp böcekleri uzaklaştırabilirsi-
niz” diye konuştu.

Yöntemler çok

Beyaz sinek, örümcek, tırtıl ve kulağakaçan böceğin-
den bitkileri korumak için de baharatlı sprey tarifi de
veren Tınmaz, “1 tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber ile 4
diş sarımsağı 1 litre suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi
gün bu karışımı doğrudan bitkilere sıkabilirsiniz” ifa-
delerini kullandı.

İstanbul



T apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün
(TKGM) verileri çiftçinin geldiği son du-
rumu gözler önüne serdi. Verilere göre,

Türkiye'de tarım arazisine bankalar tarafından
ipotek konulan yurttaş sayısının 1 milyon 533 bin
579’a çıktığı belirlendi. İpotek konulan tarım arazi-
lerinin büyüklüğü itibarıyla Urfa, 127 milyar 760
milyon metrekare tarım arazisi ile ilk sırada yer
alırken, 4 milyar 489 milyon 478 metrekarelik ipo-
tekli tarım arazisi ile Konya ikinci sırada geldi.
Urfa ve Konya'yı ise 1,7 milyar metrekare ile An-
kara ve 1,2 milyar metrekare ipotekli arazi ile
Adana takip etti. İpotekli tarım arazilerinin kentler-
deki toplam tarım arazilerine oranına yönelik dağı-
lımı ise şu şekilde oldu:
Urfa: Yüzde bin 59
Konya: Yüzde 23, 36
Adana: Yüzde 23,2
Aksaray: Yüzde 23,61

Borçlar arttı

Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan borç-
ları Haziranda 16,8 milyar lira artarak 224,8 mil-
yar liraya yükseldi. Sektörün borçlarında yılın ilk
altı aylık döneminde ise 57,1 milyar lira artış
oldu.Verileri değerlendiren TBMM Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Konya

Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi: “İpo-
tekli tarım arazilerinin büyüklüğü çiftçimizin ve
ülke tarımının geldiği acı durumu ortaya koyuyor.
Maliyetler altında zor şartlar altında üretim yapan
çiftçilerimiz borcunu borçla kapatıyor. Bankalara
mahkûm olan çiftçilerimizin arazileri de ipotek al-
tında. İktidarın ülke çiftçisine ne kadar şaşı baktı-
ğını net bir şekilde ortaya koyan bir tablodur bu.
Borç batağına sürüklenen çiftçilerimiz ne yazık ki
üretimden çekiliyor.”

Yüzde 18'i vasfını yitirdi

Ülkemizde son on altı yılda toplam tarım arazileri-
nin yüzde 18'inin tarım arazisi vasfını yitirdiğini de
belirten Yokuş, “Ülke genelinde toplam kayıp 4,2
milyon hektar. En fazla tarım arazisi kaybeden ille-
rimiz sırasıyla Konya 761 bin, Diyarbakır 241 bin,
Şanlıurfa 207 bin, Yozgat 174 bin, Adana 154 bin
hektar. Bu tablonun sorumlusu elbette AKP hükü-
metidir. Kayba uğrayan 4,2 milyon hektar arazinin
ne kadarının terk, ne kadarının imar ve yapılaş-
mayla, ne kadarının vasıf kaybıyla olduğu bilinmi-
yor. Her konuda olduğu gibi siyasi iktidarın
sözcüleri tarım ve besicilik konusunda da yalan
rüzgârlarıyla halkı avutmaya devam ediyor. AKP
tarımda kendi kendine yeten ülkemizi ithal eden
ülke hâline getirdi” dedi. DHA

6 13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr

Dün gece yarısından ge-
çerli olmak üzere benzine
zam geldi. Petrol fiyatla-

rında son günlerde görülen yükseli-
şin ardından benzine zam geldi.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının ak-
tardığı bilgiye göre, bu gece benzi-

nin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş
zamlandı. Motorinin litre fiyatına
da önceki gece 81 kuruş zam gel-
mişti. Motorinde bu gece fiyat deği-
şimi olmayacak. Zamla birlikte
benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak
İstanbul’da 21,15 TL’ye, Ankara’da

21,28 TL’ye, İzmir’de 21,27 TL’ye
yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise
yaklaşık olarak İstanbul’da 23,18
TL, 23,29 TL ve İzmir’de 23,31 TL
seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar iller,
ilçeler ve bayiler arasında farklılık
gösteriyor.

Benzine yine zam geldi!

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaner, av. Mustafa enGİn

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA İHALESİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES-TELEFON             Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER      Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

(Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE KONUSU Feyzullah Mah. G22A08B4A pafta, 15968 ada 426 parsel 

yanı 60.00 m²’lik prefabrik yapının (Kantin) olarak kiraya verilmesi
İHALE TÜRÜ  / USULÜ               Kiralama /  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif
MUHAMMEN BEDEL Aylık: 750,00 TL+ KDV Yıllık 9.000,00 TL+KDV
ÖDEME ŞEKLİ Aylık Peşin
SÜRESİ      3 YIL
GEÇİCİ TEMİNAT                   270,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ       250,00 TL  
İHALE TARİH VE SAATİ          06/09/2022 Salı  -  11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 
Gerçek Kişiler 
1) Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu 
6) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 

Tüzel Kişilerden 
1) Dilekçe
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü/ -e devlet)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi 
6) Geçici Teminat Belgesi 
7) Şartname alındı makbuzu 
8) Maltepe Belediyesine  borcu olmadığına dair belge
9) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 
-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, 
ücretsiz görülebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır. 
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
İLAN  OLUNUR

ÇIFTÇI BORCU BORÇLA
KAPATIYOR

Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün verilerine göre,
Türkiye’de vatandaşın 1 milyon 533 bin tarım

arazisine bankalar ipotek koydu. İpotek konulan
arazi sıralamasında Urfa ilk sırada yer 

alırken, Konya ise ikinci sırada 
yer aldı. Verilere ilişkin konuşan 

İYİ Parti Konya Milletvekili
Fahrettin Yokuş, “Çiftçimiz 

borcu borçla kapatıyor” dedi

İYİ Parti Milletvekili Yokuş, Türkiye'deki 
çiftçilerin ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı
karşıya olduğunu belirtti. Yokuş, “Çiftçinin
halini anlatmak gerekirse tek kelimeyle
'perişan' diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Diplomalı işsizler

orDusu
büyüyor!
TÜİK’in verileri, lisans ve ön lisans mezunu
gençlerin durumunun endişe verici bir tabloya
dönüştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim 
seviyesinin giderek yükseldiğini gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-
leri, lisans ve ön lisans mezunu gençlerin
durumunun endişe verici bir tabloya dön-

üştüğünü ve işsizler ordusunun eğitim seviyesinin gi-
derek yükseldiğini gösterdi. CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin üniversite me-
zunu gençlerin istihdam oranlarını, iş bulma sürele-
rini ve kazanç kategorilerini baz alarak TÜİK
verileriyle hazırladığı raporda, “Türkiye'deki ekono-
mik şartlar ve eğitim sisteminin yara almasıyla birlikte
literatüre genç işsiz, okumuş işsiz, diplomalı işsiz gibi
kavramlar girdi” dedi.  Rapora göre lisans mezunları-
nın kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekle-
şirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63
oldu. Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi
13.6 ay ve ön lisans mezunlarında ise 14.8 ay olarak
hesaplandı. Üniversite mezunlarının hiçbiri, mezun
olduğu sene içerisinde iş bulamıyor. Bu da, gençleri-
mizin yaşadığı gelecek kaygısını haklı çıkarıyor.

Aylarca arıyor

Raporda, “Lisans mezuniyet alanlarına göre, ilk iş
bulma süresinin en kısa olduğu alan 7.7 ay ile sağlık-
tır. Eğitim mezunları en erken 10.9 ay, mühendislik,
imalat ve inşaat 11 ay, bilişim ve iletişim teknolojileri
11.6 ay, hizmet sektörü 12.4 ayda iş bulabilmektedir.
Ön lisans mezunlarında ise, ilk iş bulma süresinin en
kısa olduğu alanlar, doğa bilimleri, matematik ve ista-
tistik 12.7 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13.7'dır”
denildi.

Sanatçının adı yok

Raporda şöyle denildi: “Müzikoloji, resim öğretmen-
liği gibi sanatın icra edildiği bölümlerin son sıralarda
yer alması, ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen de-
ğeri yansıtmaktadır. Sanat emekçilerinin devlet eliyle
desteklenmediği, maddi imkansızlık içinde olduğu bir
gerçektir. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema sek-
törlerinde maddi kazanç çok azdır. Birçok medya ku-
rumunda emekçiler, yol ve yemek ücreti de olmaksızın
asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışmaktadır.”

Perakende
satışlar azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2022 Haziran’a ilişkin Perakende
Satış Endekslerini açıkladı.Buna

göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi
2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 5,5 arttı. Aynı ayda gıda, içe-
cek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satış-
lar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 arttı,
otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.
Perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya
göre ise, yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içe-
cek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satış-
lar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 arttı,
otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

Yüzde 119'luk artış

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Haziran
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
119,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün sa-
tışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv
yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satış-
ları ise yüzde 203,6 arttı. Cari fiyatlarla pera-
kende ciro 2022 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre yüzde 8,4 yükseldi. Aynı ayda gıda,
içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı sa-
tışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv
yakıtı satışları ise yüzde 12,3 arttı.

En fazla ciro artışı hizmette

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir diğer
veri de 2022 Haziran’a ilişkin Ciro Endeksleri
oldu. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri
toplamında ciro endeksi 2022 yılı Haziran
ayında yıllık yüzde 129,8 arttı. Toplam cironun
alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran
ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde
133,5, inşaat ciro endeksi yüzde 119,9, ticaret
ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi
yüzde 167,0 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hiz-
met sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı
Haziran ayında aylık bazda ise yüzde 7,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında;
2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü
ciro endeksi yüzde 7,5, inşaat ciro endeksi
yüzde 16,8, ticaret ciro endeksi yüzde 6,1, hiz-
met ciro endeksi yüzde 9,4 arttı.

TÜİK verilerine göre, perakende
satış hacmi haziranda aylık

bazda yüzde 0,7 azaldı, yıllık
bazda yüzde 5,5 arttı



C HP’nin yurt dışındaki 43 birlik başkan-
ları ile yöneticilerinin yer aldığı CHP
Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, Malte-

pe’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde baş-
ladı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.  Çalış-
tayda konuşan Kılıçdaroğlu, “Artık sorunlarımız-
dan arınmak istiyoruz. Geleceğe güvenle
bakmak, daha güzel bir Türkiye’de yaşamak isti-
yoruz. Avrupa Birliği’nde ön görülen, demokra-
tik ülkelerde ön görülen bütün demokratik
kazanımların Türkiye’de de olmasını istiyoruz.
Hiç kimsenin yaşam tarzından ötürü ötekileşti-
rilmediği bir Türkiye istiyoruz. Eski klasik söy-
lemlerin dışında uygar bir dünyanın parçası
olmak için mücadele eden bir Cumhuriyet Halk
Partisi var. Bunun farkında olmanız lazım. Biz
eleştiri yaparken arkasından çözümü de öneren
bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil,
nasıl çözüleceğini ifade eden bir partiyiz. Uzun
yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk

Partisi, iktidara en yakın dönemdedir" ifadelerini
kullandı.  

Meyveleri toplamaya başladık

Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçmenlerinin oy-
larıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 4 mil-
yon seçmen, 6 milyon yurt dışında yaşayan
vatandaşımız var. Biz oradan beklediğimiz oyu
alamıyoruz. Oyu alamıyorsak klasik bir söylemle
‘onlar bize oy vermiyorlar’ bunu kabul etmiyo-
rum. Niçin bize oy vermiyorlar? Üzerinde düşü-
neceğimiz nokta bu. Karşıya iğneyi batırmadan
çuvaldızı kendimize batırmak zorundayız. Biz
güven vermiyorsak, niye bize oy versinler? Siya-
seti bireysel çıkarlar üzerine inşa ediyorsak niye
bize oy versinler? Sorunların çözümü için çaba
harcamıyorsak niye oy versinler? Yeni bir siyaset
anlayışını ülkemize getiriyoruz. Yerel yönetimler
bunun en güzel örneğidir. Biz büyük kentleri ala-
cağımızı söylediğimizde kimse inanmıyordu.
Yeni siyaset anlayışımızla bu kapıları araladık.
Bugün bunların meyvelerini de görüyoruz. Bur-
sa’yı kaybetmedeki kabahat bize ait. Önümüz-
deki seçimlerde onu da telafi edeceğiz.

Verdiğimiz mücadele bir hak mücadelesi, de-
mokrasi mücadelesidir" diye konuştu. 

İktidara odaklandık 

Kılıçdaroğlu, “Çalışırsak pek çok şeyi kazanabi-
liyoruz. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi’nde
kısır çekişmeler vardı, bunları tamamen ayıkla-
dık.  Kısır çekişmeler yok artık. Her birimiz ikti-
dara odaklanmış vaziyetteyiz. Her birimiz
Türkiye’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu
sorunları çözmek istiyoruz ve nasıl çözüleceğini
biliyoruz" dedi.  Kılıçdaroğlu, yurt dışı seçmeni-
nin de Türkiye’de yaşadığı sorunları bildiklerini,
ve ilk kez yurt dışında yaşayan vatandaşların
kendilerini temsil etmek üzere yurt dışı seçim
çevresi oluşturulması gerekir diyerek kanun tekli-
fini veren bir parti olduklarını belirtti.   DHA
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Hak mücadElEsi 
vEriyoruz

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz

büyük kentleri alacağımızı
söylediğimizde kimse

inanmıyordu. Yeni siyaset
anlayışımızla bu kapıları
araladık. Bugün bunların
meyvelerini de görüyoruz.

Bursa'yı kaybetmedeki 
kabahat bize ait.

Önümüzdeki seçimlerde onu
da telafi edeceğiz. 

Verdiğimiz mücadele bir 
hak mücadelesi, demokrasi

mücadelesidir” dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, "İlla birinin size talimat
vermesi mi lazım? Demokrasi için talimat mı
almanız lazım? Benim ağrıma gidiyor. AB’de
hangi demokratik standartlar varsa oturalım
parlamentoda hepsini yapalım. Avrupa Birli-
ği’ne diyelim ki, ‘zaten biz hepsini yaptık, bizde
düşünce özgürlüğü var’. Siz de olan demokratik
kurallar bizde de var. O zaman verdiğiniz sözü
tutun. Avrupa’nın etik değerlerine güveniyorsa-
nız verdiğiniz sözü tutun. Bu kurallar yerine ge-
lirse sizi tam üye olarak alırız. Onların talimatı,
emri değil. Biz birinci sınıf demokrasiyi hak
eden bir ülkeyiz. İlk iktidarımızda göreceksiniz.
Avrupa Birliği’nin ön gördüğü bütün demokratik
kuralları kendi ülkemize getireceğiz. Geldiğimiz
nokta şudur.  Her sorunu biliyoruz ama her so-
runun nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Bugün
bizim çözümlerimizi iktidar olmadığımız halde
iktidar sahipleri çözmek istiyorlar çünkü onlar
çözümü bilmiyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını
bilmiyorlar. Bir sorunlar yumağıyla Türkiye
karşı karşıya. İktidar çoklu organ yetmezliğiyle
karşı karşıya. Halkın iradesiyle iktidara geldiği-
mizde Türkiye kısa zamanda toparlanacak ve
farklı bir ufuk çizecek" şeklinde konuştu. 

Demokrasiyi getireceğiz

Emekli
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yukarı
çekilmeli
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çekilmeli
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Emekli
maaşları
yukarı
çekilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ey emekliler,
söyleye söyleye 3 bin 500 liraya getirdiler. 1500 lira
emekli maaşı alanlar vardı. Sizden öğrendim. Anlata 
anlata bir noktaya geldi ama bizim dediğimiz şuydu; en
düşük emekli maaşı, asgari ücret kadar olmalıdır” dedi

iYi Parti Genel Baş-
kanı Akşener, bir dizi
ziyaret için Aksaray'a

geldi. Eski Sanayi Caddesi'nde
parti otobüsünden inen Akşener,
halka seslendi. Siyasetçilerin bir-
birlerine laf çarptırdığını belirten
Akşener, "Acım var. Çok uzun za-
mandır sizin dertlerinizin konuşul-
madığı, buna karşılık 'şuculuk’,
'buculuk’ üzerinden sürekli siya-
setçilerin birbirine laf çarptırdığı
ama sizin derdiniz konuşulmadığı
için de her birinizin ayrı ayrı çırak
çıktığı bir sistem var bu ülkede.
Dolayısıyla onu değiştirmenin
yolu bu. Mesela çarık- kundura-
çanta dükkanı var karşımda. O
dükkanın sahibinin, işletmecisinin
müşterisi velinimettir. Doğru mu?
Doğru. Dolayısıyla siyasetçi için
müşteri kimdir? Seçmendir. Seç-
meni velinimettir. Velinimetine, 'te-
rörist' diyebilir mi? 'Nankör'
diyebilir mi? Diyemez. Dolayısıyla
‘şükürsüz’ diyebilir mi? Diyemez.
Su görününce teyemmüm bozul-
duğuna göre demek ki yapmamız
gereken şu; bu aziz millet, velini-
mettir. Seçmen velinimettir. Siya-
setçinin görevi; ister iktidar ister
muhalefet, sizin dertlerinizi dinle-
yip çözüm üretip o çözümler üze-

rinden rekabet etmektir'' diye 
konuştu.

Geriye ne kaldı!

Akşener, çiftçinin elektrik faturası-
nın yüksek olduğunu belirterek, ''İç
Anadolu Bölgesi'nde hepinizin
derdi suyun kaybolması, elektrik
pompasıyla su çıkarılması, sula-
manın böyle yapılması. 113 bin li-
ralık elektrik faturası gördüm. 60
bin liralık fatura gördüm. 52 bin
liralık fatura gördüm. Yahu bunu
ödeyen bir çiftçinin, 3 ayda 180
bin lira ödemek zorunda kalan bir
çiftçinin malından elinde ne kadar
para kalabilir? Bunun içine bir de
koyun mazotu, koyun ilacı, koyun
gübreyi. Geriye ne kalır?" dedi.

Maaşlar düşük

Emekli maaşlarının düşük oldu-
ğunu savunan Akşener, "Ey emek-
liler, söyleye söyleye 3 bin 500
liraya getirdiler. 1500 lira emekli
maaşı alanlar vardı. Sizden öğren-
dim. Anlata anlata bir noktaya
geldi ama bizim dediğimiz şuydu;
en düşük emekli maaşı, asgari
ücret kadar olmalıdır. Şimdi bu ar-
kadaşlar bunu yaptı yaptı, yapma-
dılar; az kaldı, biz yapacağız'' diye
konuştu. DHA

Emekli
maaşları
yukarı
çekilmeli

Filistin için mesaj 
verilebilirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin,

“Böylesine geniş katılımlı, uluslararası bir 
organizasyon vesilesi ile başta ev sahibi Türkiye

olmak üzere İslam Alemi olarak tek ses, tek yürek
bir şekilde İsrail zulmü telin edilip, Filistin’in

yanında olduğumuz mesajı verilebilirdi” dedi
Yeniden Refah Partisi lideri
Fatih Erbakan, Konya’da dü-
zenlenen 5’inci İslami Daya-

nışma Oyunları’nda Gazze’de terör estiren
İsrail’in kınanmamasına tepki gösterdi.
Organizasyonda, isminde ‘İslami’ ibaresi-
nin kullanılmasına rağmen gereken hassa-
siyetlere dikkat edilmemesinin halkımızın

tepkisini çektiğini de ifade eden Erbakan,
“İslami Dayanışma Oyunları adı verilen
spor etkinliği, Müslüman ülkelerden çok
sayıda sporcunun katılımıyla Konya’da
düzenleniyor. Müslüman ülkelerin hangi
vesileyle olursa olsun birlikte organizas-
yonlar düzenlemesi, dayanışma içinde ol-
ması son derece önemli ve kıymetlidir.
Ancak burada etkinlik ismindeki ‘İslami’
ibaresi haklı olarak İslami hassasiyete
sahip milyonlarca vatandaşımızın tepkisini
çekmiştir. Bize göre de etkinlik isminin ‘İs-
lami Dayanışma Oyunları’ yerine, ‘Müslü-
man Ülkeler Dayanışma Oyunları’ olması
çok daha uygun olurdu” dedi.

Tek yürek olunabilirdi

‘Diğer taraftan İsrail terörünün olanca acı-
masızlığı ile devam ettiği, Siyonist İsrail’in
Müslümanları çoluk çocuk demeden kat-

lettiği günlerde gerçekleştirilen oyunlardan,
İsrail’i kınama anlamında tek bir mesaj,
tek bir görüntü çıkmamıştır’ diyen Erba-
kan, şunları söyledi: “Batı dünyası Charlie
Hebdo saldırısından sonra kınama mesajı
yayınlama ve protesto gösterisi yapma ya-
rışına girmişken, ‘İslami Dayanışma
Oyunları’ adı verilen ve son derece gör-
kemli bir şekilde açılışı yapılan etkinlikte
Gazze’deki soykırıma karşı sessizlik dikkat
çekmiştir. Böylesine geniş katılımlı, uluslar-
arası bir organizasyon vesilesi ile başta ev
sahibi Türkiye olmak üzere İslam Alemi
olarak tek ses, tek yürek bir şekilde İsrail
zulmü telin edilip, Filistin’in yanında oldu-
ğumuz mesajı verilebilirdi. Bu vesile ile Ye-
niden Refah Partisi olarak bir kez daha
İsrail terörünü şiddetle telin ediyor, Yeni-
den Refah iktidarında yapılan zulmün he-
sabını soracağımıza söz veriyoruz.”
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Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 0 ada, 878 parsel sayılı adreste mevcut 304,85 m² restoran ve 
müştemilatların kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No 4444
2) İşin Konusu / Nevi / Miktarı Çatalca İlçesi, İnceğiz Mahallesi, 0 ada, 878 parsel sayılı adreste mevcut 

304,85 m² restoran ve müştemilatların, 3 yıl süre ile kiraya verilmesi
3) Muhammen Bedel 10.000.-TL + KDV/AY (360.000.-TL + KDV/3 YIL)
4) Geçici Teminat 10.800.-TL
5) İşletme Süresi 3 Yıl
6) İhale Tarihi ve Saati 31 Ağustos 2022 Saat: 11.00      
7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
9) İhale şartnamesinin   İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul 
görülebileceği veya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 
satın alınabileceği yer Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / 

İstanbul adresinde görülebilir veya satın alınabilir.
Tel: 0212 449 33 88  Fax: 0212 449 51 33

10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

10.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C.
Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu
belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

10.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı).
10.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğu
gösterir belge

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (10.3.a.) ve
(10.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

10.4. İmza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (10.4.a.) ve

(10.4.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
10.5.  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.
10.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortak-
ları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

10.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
10.8. İstanbul Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu olmadığına

ve İBB tarafından İcra takibinde borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğün-
den temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.

10.9. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde 
ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir. )

11) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti 

konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir.
13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için

ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve 
belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan
çıkarak yine Üsküdar'da bulunan Ayazma

Camii'ne geldi. Erdoğan restorasyonu tamamla-
narak ibadete açılan Ayazma Camii'nde cuma na-
mazını kıldı. Namazın ardından Erdoğan ve
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya restorasyonu ta-
mamlanan tarihi Ayazma Camii'nin açılışını yaptı.
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Cuma namazını beraberce niyaz ettiğimiz
261 yıllık Ayazma Camii'mizin restorasyonunun
ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum.  Mimarisiyle, yeriyle pek çok özelli-
ğiyle şehrimize değer katan, Ayazma Camiimizin
banisi  Sultan 3. Mustafa'dan bugüne kadar bu
eserin yaşatılması için gayret gösteren herkesi rah-
metle yad ediyorum. Caminin restorasyonunda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Emanetlere sahip çıkıyor

Erdoğan, "Rabbimiz Tevbe Suresi'nde şöyle bu-

yuruyor, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve
ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru
kılan, zekatı veren  ve Allah'tan başkasından
korkmayan kimseler imar eder.  Ayazma Ca-
mii'nde bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da günde beş vakit okunacak ezanların
kılınacak namazların, edilecek duaların Allah
katında kabul olmasını diliyorum. Ezanlarıyla,
şehirlerimizin semalarını yankılandıran her ca-
mimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için
vatan topraklarına dikilen birer manevi muha-
fız olarak görüyoruz. Ayasofya'yı yeniden iba-
dete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı
Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dö-
nemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiği-
miz camilerle ecdadın bu topraklara kazıdığı
mühürleri eşitlendik, çoğalttık, yaygınlaştırdık.
Ayazma Camii'nin restorasyonunu tamamlayıp
yeniden ibadete açarak bir vazifeyi daha yerine
getirmiş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Bu-
rada yapılacak dualar edilecek ibadetlerin hak
katında kabul olmasını niyaz ediyorum" diye
konuştu.  DHA

CamIlerI UlkenIn
geleCeği görüyorUz

MANEVİ
BİR

MESAJ
VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını restorasyonu tamamlanan
Üsküdar Ayazma Camii'nde kıldı. Caminin ibadete açılış programında konuşan

Erdoğan, “Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan 
topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz” dedi

Alibeyköy’e
kapalı pazar 
Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy'de
Kapalı Pazar Yeri için düzenleme
çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Başkan Deniz Köken,
“Söz verdiğimiz projelerimizden biri
olan Alibeyköy Kapalı Pazar Yeri'nde
çalışmalarımıza başladık” dedi

SEMT pazarının geçici olarak eski yerinde
kurulacağını açıklayan Başkan Deniz
Köken, "Hızlı bir çalışmayla bitirmek isti-

yoruz. Komşularımızın mağduriyet yaşamaması
için çalışmalar tamamlanana kadar Alibeyköy
Semt Pazarı, geçici olarak Vardar Bulvarı üzerinde
bulunan Sayar Yapı Market’in arka tarafındaki
otopark içerisinde, semt pazarının eskiden kurul-
duğu alana kurulacak" diye konuştu. Çalışmalar
tamamlandığında semt pazarı 4 bin 165 metreka-
relik alanda kurulacak ve 500 pazar tahtası kapasi-
tesine sahip olacak. Pazar yerine toplamda 129
araç kapasiteli bir de otopark yapılacak.

Yeşil alanı da olacak

Yenileme projesi kapsamında pazar yerinin mevcut
durumu değerlendirilerek çevresindeki yeşil doku
güçlendirilecek, bu sayede semt pazarına 2 bin 100
metrekarelik yeşil bir çevre kazandırılmış olacak.
Kapalı pazar yeri alanında ayrıca idari ofis, teknik
alan, bay - bayan tuvaletleri, Balkan Çarşısı ve
çocuk oyun alanı gibi bölümler de yapılacak.

Eyüpsultan’a plaj geldi
EYÜPSULTAN’IN Kara-
deniz'e kıyısı bulunan,
Çiftalan Mahallesinde

vatandaşların hizmetine açılan
Çiftalan Plajı’ndan aynı anda 500
kişi faydalanabiliyor. Çiftalan
Plajı, şehrin stresinden ve yoğun-
luğundan birkaç saatliğine de olsa
kurtulmak isteyenler için İstan-
bul’un merkezinde keyifli bir haf-
tasonu geçirme imkanı sunuyor.

Eyüpsultanlıların aileleriyle bir-
likte denizin ve doğanın tadını do-
yasıya çıkarmak için önemli bir
alternatif sunan Çiftalan Plajı’nda
vatandaşlar ücretsiz bir şekilde
şezlong ve şemsiyelerden faydala-
nabiliyor. Sadece otopark ücreti-
nin alındığı plajda soyunma
kabinleri, duş alanları, tuvaletler,
kafeterya, revir alanı yer alıyor.
Vatandaşların güvenli bir şekilde

denize girebilmeleri ve denizin ta-
dını doyasıya çıkarabilmeleri için
plajda cankurtaran kulesi ve can-
kurtaran ekibi de bulunuyor. Çif-
talan Plajı Pazartesi günleri
bakım ve genel temizlik çalışma-
ları gerçekleştirildiği için kapalı;
Salı, Cumartesi, Pazar günü aile-
ler ve Çarşamba, Perşembe,
Cuma günleri ise sadece kadınlar
yararlanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları sonucu Çiftalan
Plajı ilçe sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan
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T ürk mutfağının sevilen lezzet-
leri arasında yer alan lahma-
cunda ilçelere göre fiyat

değişimi dikkat çekti. Bağcılar'da 15,
Sultanahmet'te ise 40 liraya kadar olan fi-
yatlardaki değişimi ucuz satan esnaf 'kira ve ele-
man gideri' olarak yorumlarken, pahalıya satanlar
ucuz lahmacunda tavuk etinin lohusa şerbetiyle
renklendirilerek kullanıldığını iddia etti.   Aradaki
fiyat farkından şikayetçi olan esnaf Emir Koca,
"Hile karıştırmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun
satamazlar. Mesela tavuk etini kıyma olarak
çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getirebi-
lirler. Soya kullanabilirler" derken, ucuza lahma-
cun satan Hüseyin Erdem de, "Fiyat farkı
kiradan, elemanından, giderinden kaynaklanıyor.
50 bin lira kira veren ona göre fiyat koyuyor. Ben
5 bin lira kira veriyorum. Bizim aynı satmamız
mümkün olamaz" diye konuştu.  Fiyat tarifeleriyle
ilgili dikkat çeken farkı sorduğumuz İstanbul Lo-
kantacılar Esnaf Odası Başkanı Sayit Karabağlı
ise, sınıflandırma üzerinden fiyatlandırma yaptık-
larına, alt sınırın 15 üst sınırın ise 30 lira olduğuna
dikkat çekti. Karabağlı, kendilerine bağlı işletmele-
rin denetiminin gerçekleştiğini, farkların büyük
çoğunluğunun kira giderlerinden olduğunu
söyledi. 

Ette hile yapıyorlar

Avcılar'daki bir işletmede 25 yıllık esnaf olan Emir
Koca, "Lahmacunun bugünkü fiyatı 25 lira oldu.
Maliyet artışlarında yüksek artış olduğu için 11-
12 liralık fiyatlar bugün 25 liraya mal oluyor. 10-
15 liraya lahmacunun olmasının mümkünatı yok.
Maliyetlerin olduğu yerde bizim bile kar marjları-
mız eskisi gibi değil. Biz birinci sınıf malzeme kul-
lanıyoruz. Baklavalık, böreklik un ile lahmacun
yapıyoruz. Balıkesir'den büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar kullanıyoruz. Hile karıştırmasa 10 li-
raya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela
tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle
kırmızı et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler.
Bu şekilde 12-13 liraya satış yapabilirler. Bakan-
lıkların, ilgili kurumların gerekli önlemleri alması
gerekiyor" ifadelerini kullandı.  Esenyurt'ta 20 yıl-
dır esnaf olan Nesim Korkusuz da, "Fiyatı 30 ile

başlıyor. Bazı yer-
lerde değişiyor. 35'e

de satan var, 15'e de
satan var. Burada 20 li-

raya satılıyor. Şu anda
kurtarmıyor ama satılıyor. En

fazla 3-5 kazanılıyor. Maliyet çok şu
anda. Ucuza satanlar malzemeyi yerinden alıyor
olabilir. Şu anda maliyet çok fazla. Dükkan çok
satarsa bu şekilde karşılar" dedi. 

Tavuk taşlığı kullanan var

Fatih Sultanahmet'te 30 yıldır esnaf olan Reşat
Çelik de, "Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve
üzeri olabiliyor. Merdiven altı dediğimiz kısım-
larda et yerine başka şeyler kullanılarak daha
ucuza mal edip, öyle satıyorlar. Normal ortalama
bir lahmacun 30-40 lira arasında olması lazım. Et
yerine tavuk taşlığı dediğimiz kısmı kullanıyorlar.
Böbrek yağı dediğimiz yağlardan kullanıyorlar. İyi
bir lahmacunu fiyatı belirliyor. Yerine göre fiyatlar
yükseliyor. Sultanahmet gibi bir yerde kiralar çok
yüksek. Fiyatlar da bu orantıda olması lazım"
diye konuştu. 

Beşiktaş'ta 23 lira

Beşiktaş'taki işletmede çalışan Emrah Sotu ise,
"Bir lahmacun ortalama 23 lira. Fiyatlar bir hafta
içinde değişebiliyor. Sürekli değiştirmek zorunda
kalıyoruz. Et fiyatları, un fiyatları, eleman fiyatları,
kiraların da çok etkisi oluyor. Lahmacunun kalite-
sini fiyatı belirliyor. En ucuz lahmacun verebilecek
yerlerden biriydik. Bizde şu an 23 lira kurtarıyor,
daha aşağısı kurtarsaydı ondan verirdik. Dana
döş kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Domatesi,
biberi ve soğanı maliyeti düşsün diye halden alı-
yoruz" ifadelerini kullandı. 

Kirada önemli faktör

Bağcılar'daki bir restoranın işletmecisi Hüseyin
Erdem de, "Ortalama 20 lira arasında değişiyor.
Ben 15 liraya satıyorum. 15 liraya kurtarmıyor
ama elimizdeki müşterileri kaçırmamak için o fi-
yattan veriyoruz. Fiyat farkı adamın kirasından,
elemanından, giderinden kaynaklanıyor. 50 bin
lira kira veren ona göre fiyat koyuyor. Daha

düşük kira veren, daha az eleman çalıştıran adam
biraz daha ucuz tutup kurtarıyor. Ben 5 bin lira
kira veriyorum. Meydan tarafında daha fazla kira
veriliyor. Bizim aynı satmamız mümkün olamaz.
Malzemenin temiz ve hijyenik olmasına dikkat
ediyorum. Ortalama bir lahmacuna giden mal-
zeme her yerde aynı. Sadece sırf etten lahmacu-
nun tadı olmaz, yağlı olması lazım. Kuzu
boşluğu, dana döş veriyoruz. Her yerde olan lah-
macun bu. Bendeki de bu. Ortaköy'de yapan da
aynı malzemeyi kullanıyor. 100 lira, 200 lira lah-
macuna veren de var. O da onların vicdanına kal-
mış" diye konuştu.   DHA

15’e de lahmacun
var 40 lİraya da!
Ekonomik ve dışarıda
hızlıca tüketilebilecek

lezzetlerden biri
olması nedeniyle

daha sık tercih edilen
lahmacunun fiyatı

İstanbul'un ilçelerinde
farklılık gösteriyor.

Bağcılar'da 15 liradan
satılan lahmacunun

fiyatı Fatih
Sultanahmet'te 

40 lirayı buluyor

Fiyat farkı 
esnaf arasında da 

tartışma konusu. Emir Koca, 
"Hile karıştırmasa 10 liraya, 

15 liraya lahmacun satamazlar. 
Mesela tavuk etini kıyma olarak 
çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et 
haline getirebilirler" dedi. Ucuza
lahmacun satan Hüseyin Erdem 

ise, "Fiyat farkı kiradan, 
elemanından, 

giderinden kaynaklanıyor "
diye konuştu.

Bir dükkanda lahmacun yiyen Barış Çelik, "İlk
önce etin kalitesine ve lezzetine bakarız. Ba-
kınca zaten kendisini belli ediyor. Fiyatı ikinci
planda, önce kaliteli olmalı ve ne yediğimizi
bilmeliyiz. 10 liraya lahmacun olmaz. Etin ki-
losu zaten ne kadar olmuş. İçinde ne olduğunu
bilmiyoruz. Bilmediğimiz yerlerden de lahma-
cun yemeyiz" dedi.  Mustafa Doğan da, "Lah-
macunu çocukluğumdan beri seviyorum. Böyle
temiz ve hijyenik bir yer bulamazsınız. Fiyat
olarak da uygun. Öncelikle hizmet ve hijyen
önemli. Fiyat açısından da uygun, verdiğim fi-
yata değer bir lahmacun. Fiyatlar değişik olabi-
lir ama bence tat aynı" diye konuştu.  

Vatandaş bildiği
yerden yiyor

Ev arkadaşı
kirayı artırıyor!
İstanbul'da ev kiralarının fiyatları yükselince bir çok kişi ilanla ev
arkadaşı aramaya başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Nizameddin Aşa bu durum karşısında uyarıda bulundu. Aşa, “Evde
kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor. Ev sahibi evinde
kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği taktirde
mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir” dedi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Bugün görüştüğümüz
bir kişi 8 aydır kiralık afişinin asılı olduğunu söyledi. Bu da yüksel 

bedellerden dolayı talep olmadığı anlamına geliyor. Ev aradığın zaman
yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsun. Genelde kira sözleşmelerinde evde kaç

kişi yaşayacağı ve kimlikleri belirtiliyor” şeklinde konuştu.

isTAnbul Emlakçılar
Odası Başkanı Nizameddin
Aşa, "Bugün görüştüğümüz

bir kişi 8 aydır kiralık afişinin asılı oldu-
ğunu söyledi. Bu da yüksel bedellerden
dolayı talep olmadığı anlamına geliyor.
Ev aradığın zaman yüksek fiyatlarla
karşılaşıyorsun. Genelde kira sözleş-
melerinde evde kaç kişi yaşayacağı ve
kimlikleri belirtiliyor. İşin maddi yö-
nüyle alakalı değil güvenlik ve kişinin
hak sahibi olmasıyla ilgili. Her zaman
o evde kaç kişi kalacaksa sözleşmeye
kiracı olarak yazarız. Genelde bizzat
muhatap olunacak kişilere kiracı ola-
rak bakıyoruz. Öteki türlü sıkıntılar
oluyor. Bir kişi evi tutuyor ev sahibinin
bilgisi doğrultusunda yanında 3 kişi
kalıyor. Fakat kiracı gittiği zaman ev
sahibi, kiracının ev arkadaşını muha-
tap alamıyor. Eskiden işgalci duru-
muna bile düşüyorlardı" dedi. 

Mal sahibinin haberi olmalı

Aşa ev sahiplerinin kiracı sayısında
göre kira tespit ettiğini ifade ederek "3
kişi kalacaksanız şu fiyat 2 kişi kalacak-
sanız bu fiyat diyebiliyor. Bunun dı-
şında suistimal eden kiracılarda var.
Kiracı odasını kiraya veriyor. Bu öte-
den beri yapılan bir şey fakat yaygın
değildi. Artık yaygınlaşmaya başladı.
Şu anda daha da yaygınlaştırıyor ama
bu evlere zam yapılmasını sağladı. Ev
sahiplerinin farklı istekleri oldu. Mal
sahibi evinde başka kişilerin yaşadığını
bilmiyorsa o konuda bir şey yapamaz.
Öğrendiğinde hukuki bir süreç için şi-
kâyet, kavga, mal sahibinin evde birkaç
kişinin kaldığını tespit etmesi lazım. İlk
önce ev sahibi kiracıya ihtarname gön-

derecek. Bu tespit edilip mahkeme yo-
luyla tahliyeye gidebilir. Bütün kira
kontratlarında biz genelde şunu yaza-
rız; mal sahibinin izni olmadan, devir,
temlik, ciro edilemez diye maddeler
var. Diğeri özle maddedir, ev sahibi ile
konuşulup muvafakat alınıp bu ev
başka biriyle paylaşılabilir ibresi konul-
malıdır. Bu yok ise kanunen kişi muha-
tap alınarak bir başka kişiye devir veya
ciro edilemez" diye konuştu.  DHA

Avrupa’nın ilerisindeyiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini
ziyaret etti. Yanık, “Pandemi döneminde çok gelişmiş ülkelerde bile yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok
sayıda maalesef yaşlı insan hayatını kaybetti. Biz de bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, Beylikdüzü
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reha-

bilitasyon Merkezinde huzurevi sakinleri
ile buluştu. Huzurevi sakinleriyle tek tek
tokalaşan Bakan Yanık huzurevi sakinleri-
nin istek ve sıkıntılarını dinlemek için gel-
diklerini söyledi. Yanık yaptığı
konuşmada, "Hem bakanlığımızın çalış-
malarını yerinde görmek açısından hem
de büyüklerimizin varsa talepleri, bize ile-
tecekleri hususları almak, ama hepsinden
önemlisi hayır dualarını almak için onları

muhakkak ziyaret ediyoruz. Kurum bakı-
mına ihtiyaç duyan büyüklerimizi de en
güzel biçimde aktif yaşlanmayı sağlayacak
şekilde hem kaldıkları yerde hayatlarını
idame ettire bilmelerini aynı zamanda
sosyal hayatlarını ve sportif faaliyetlerini
sürdürmeleri için, hepsinden önemlisi on-
ların muazzam hayat tecrübelerini kendi-
lerinden sonraki kuşaklara bizlere
aktaracak imkanları onlara sağlıyoruz.
Sosyal hizmetler anlamında dünyayla ya-
rışır durumdayız. Dünyada çok gelişmiş
olduğunu gördüğümüz ülkeler ile bizim

bugün yaşlılarımıza, çocuklarımıza, engel-
lilerimize sağladığınız hizmetler yarışır va-
ziyette" dedi.

Biz neredeyiz onlara nerede!

Pandemi döneminde yapılan çalışmalarla
yaş oranı yüksek vatandaşlarda ölüm
oranının gelişmiş ülkelere kıyasla çok
düşük olduğunu söyleyen Yanık, "Çok
gelişmiş ülkelerde bile pandemi döne-
minde yeterince ciddi tedbir alınamadığı
için çok sayıda maalesef yaşlı insan haya-
tını kaybetti. Biz de bu oran çok çok
düşük. Gönül tabii ki çok daha az olma-
sını isterdi ama kıyasladığımızda gerçek-
ten kıyas kabul etmeyecek kadar düşük.
Biz de pandemi döneminde koronavirüse
bağlı olarak yaşlı ölümü yüzde 4,4.
Yüzde 81 nere, yüzde 4,4 nere. Çözüm
olarak uygulanabilecek her türlü çözümü,
desteği siz kıymetli büyüklerimize sağlıyo-
ruz, bundan sonrasında da sağlamaya
devam edeceğiz. Büyüklerimiz hayat tec-
rübesi ile bizim için birer hazine değe-
rinde. İnşallah bundan sonraki süreçte de
hizmetlerinizi sürdürürken yine sizlerle
bir araya geleceğiz. Sizlerin dualarına
talip olacağız ve çalışmalarımızı böylece
sürdüreceğiz" diye konuştu. Bakan Yanık
daha sonra resim atölyesinde huzurevi
sakinlerinin yapmış oldukları yağlı boya
tabloları inceledi. DHA

Ünlü mimar
için son görev
İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya
Ticaret Merkezi'nin yapımında da yer
alan Mimar Nişan Yaubyan 94
yaşında hayatını kaybetti. Yaubyan
bugün Surp Garabet Kilisesi’nde
düzenlenen cenaze töreninin
ardından son yolculuğuna uğurlandı

ikiz Kuleler'in yapı-
mında yer alan ve
Mimar Sinan Büyük

Ödülüne de layık görülen Mimar
Nişan Yaubyan, 9 Ağustos'ta te-
davi gördüğü Yedikule Surp Pır-
giç Hastanesi'nde hayatını
kaybetti. Yaubyan için bugün Üs-
küdar’da bulunan Surp Garabet
Kilisesi’nde saat 13.00’da tören
düzenlendi. Törene, Kadıköy Be-
lediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı, Hayrat Canlandıran ve
Araştıran Mimar ve Mühendisler
Dayanışma Derneği üyeleri, Ya-
ubyan’ın yakınları ve sevenleri
katıldı. Törenin ardından Nişan
Yaubyan’ın cenazesi Hasanpaşa
Ermeni Mezarlığı’na defnedildi.  

Önemli bir isimdi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, "Kadıköy’ün
önemli simgelerinden biriydi. Sa-
dece mimar ve Kadıköy'lü olma-
sının ötesinde cumhuriyetin
yetiştirdiği önemli mimarlardan
birisiydi. Sadece Türkiye’de yap-
tığı eserlerle değil dünyanın farklı
kentlerinde yapmış olduğu büyük
projelerinde mimarıydı. Kadıköy
olarak ayrıca üzüntülüyüz.
Çünkü Kadıköy’de Ermeni Ce-
maatinin önemli simgelerinden
birisiydi. Uzun yıllar boyunca
vakıf başkanlığı yaptı. Kadı-
köy’ün geçmişten gelen değerle-
rine mimari olarak çalışmalarda
bulundu. Ermeni ilkokulunun ye-
niden inşasına hem maddi an-
lamda hem de mimarlık
yeteneklerini kullanarak yeni bir
proje yaptı ve Ermeni cemiyeti-
nin hizmetine açılmasını sağladı.
Mimar olma hikayesi de çok il-
ginç. Anıtkabir’in mozolesinin
proje yarışmasını görünce mimar
olmaya karar veriyor. Bu da
onun ne kadar cumhuriyet ve
Atatürk sevdalısı olduğunun işa-
reti" dedi. DHA

TESPiH
dolandırıcılığı!

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan tespihler, do-
landırıcıların yeni tuzaklarından biri haline geldi.
Tespih üreticileri, sahte tespihlere karşı uyarıda bu-

lunarak, gerçeğini sahtesinden ayırma konusunda açıklama-
larda bulundu. Toprak Tespihcilik kurucusu Mehmet Ali
Gün, “Özellikle değerli taşların sahte ve imitasyonları yapıla-

rak, bu malzemelerden tespih üretili-
yor. Bu tespihleri satın almak için
binlerce lira ödeyen çok sayıda insanın
canı yandı. Bununla ilgili çıkmış bir
sürü haber var. Tespih satın alırken gü-
venilir markalar tercih edilmeli” dedi.
En çok üretilen sahte türünün kehribar
tespihler olduğunu ifade eden Gün,
“Orijinal kehribar hoş ve aromatik bir
kokuya sahiptir, bu yüzden ısıtıldığı
zaman bu kokuyu duyarsınız. Oysa
sahte kehribarda böyle bir koku almak
mümkün değildir. Ayrıca gerçek kehri-
barın tuzlu suda batmayan bir yapısı
bulunur” ifadelerini kullandı.
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AAvvccııllaarrssppoorr''uunn önceki gün

yapılan kongresinde Hasan

Şeker, kulüp başkanlığına seçildi.

Sosyal medya hesabından açık-

lama yapan Şeker, “Taraftar,

sporcu ve yönetici olarak görev

yaptığım, katkı sunmaya çalıştığım

kulübümüzde, beni bu göreve 

getiren üyelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi.  I SAYFA 14

�

BBeeyylliikkddüüzzüü Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen Kırlangıç

Gençlik Festivali, ikinci gününde de

renkli görüntülere sahne oldu. Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Şu anda gençlerimiz Türkiye’de

gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir

kısmı umutlarını yurt dışında arıyor.

Biz bu ülkede

umudun asla

bitmeyece-

ğinden ha-

reketle bu
festivali

düzenle-
dik” ifa-
delerini
kul-
landı. I
SAYFA 9

�

BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!

İİssttaannbbuull Büyükşehir

Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti-

MHP grubunun oylarıyla

kabul edilen öğrencilerin

toplu ulaşıma yapılan yüzde

40’lık zamdan muaf olması

kararını veto etti. İBB 

Meclisi'nin Saraçhane'deki

başkanlık binasında başlayan

mayıs ayı oturumlarının

“Başkanlık ek teklifleri” 

arasında İmamoğlu'nun veto 

kararı da yer aldı. Öğrenci in-

dirimi kararı gelecek günlerde

İBB Meclisi'nde yeniden 

görüşülecek. I SAYFA 9

�

ÇÇeevvrree,, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapıla-

cak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından

paylaşımda bulundu. Paylaşımında “İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük

millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayı-

yor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımı-

zın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için

hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini

kullandı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk

Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü ile ihale

yapıldığı ortaya çıktı. Bu arada çok sayıda muhalif isim

millet bahçesine sert tepkiler gösterdi. I SAYFA 5
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda

yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını

bildirdi. İş makinelerinin ise havalimanında beklediği görüldü

CCHHPP,, yerine Millet Bahçesi ya-

pılacağı duyurulan Atatürk 

Havalimanı'na giderek eylem yapa-

cak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-

tancıoğlu, sosyal medya hesabından

bugün Atatürk Havalimanı’nda

eylem yapacaklarını duyurdu. 

Kaftancıoğlu, “Bugün saat: 11.00'de

Atatürk Havali-

manına gidiyo-

ruz. Atatürk'e,

doğaya, kente

düşman olanlara

bir çift sözümüz

var. Doğa dostu

kurumlar ve kişi-

leri bekliyoruz”

ifadelerini 

kullandı.

�
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

RRuussyyaa''nnıınn saldırıları altında bulunan

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, bir

grup asker Azovstal çelik fabrikasında

mahsur kaldı. İstanbul'a gelen

bazı askerlerin eşleri ve anneleri

gözyaşları içinde askerlerin

kurtarılması için yardım istedi.

Toplantıda Ukraynalı şarkıcı

Ruslana da konuştu. Ruslana,

"Buradan medyaya sesleniyo-

ruz. Mariupol'da kalan askerle-

rimize yardım edin. Bu gün

gerçekten bir tarihi yaşıyoruz.

Son anları yaşıyoruz”  dedi. 

�

Kaftancıoğlu

eylem yapacak

HARCAMALAR KiM 

TARAFINDAN FiNANSE EDiLDi?

İİBBBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem 

İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi tartışıldı. AK Parti 

Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “Amacınızın İstanbul'a hizmet

etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini,

adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kendi siyasi kariyer

planlamanız için kullandığınızı defalarca söylemiştik. Bu

gezi bu iddiamızın adeta bir ispatı oldu” dedi. Uslu,

makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla

İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.

Uslu, “Gezi ile ilgili harcamalar kim tarafından nasıl fi-

nanse edildi? İBB bütçesi bunlar için kullanıldı mı? Kul-

lanıldıysa ne kadar kullanıldı?” sorularına cevap istedi. 

�

BiR TEK KURUŞ KAMU 

KAYNAĞI HARCAMAMIŞTIR

UUsslluu''yyaa cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Bal-

yalı, “Bayramlarda herkes memleketine gider, baş-

kan da memleketine gitmiştir. İBB başkanı olduğu dönemde

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa İmamoğ-

lu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı” dedi. Gezi masrafları

hakkında da açıklama yapan Balyalı, “Başkanımız

makam aracının bile yakıtını kendi karşılıyor. Gezide bir

tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Başkanımız

kendi masraflarını kendi karşılamıştır” diye konuştu.

Balyalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi

görev yaptığı il ya da ilçenin dışına çıkarak başka bir ili

ya da ilçeyi ziyaret ediyor” siteminde bulundu. I SAYFA 9

�

YIL: 18    
SAYI: 5342  FİYAT: 75 Krş

17 MAYIS 2022 SALI

CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!CEBIMIZDEN

KARSILADIK!
Canan Kaftancıoğlu

MUHALEFETE SESLENDİ

DDEEVVAA Partisi’nin Bakırköy İlçe

Kongresi yapıldı. Kongreye katı-

lan tüm delegelerin oyunu alan mev-

cut başkan Gökhan Yılmazer, yeniden

ilçe başkanı seçildi. Kongre dünyaca

ünlü keman virtüözü Canan Ander-

son’un resitaliyle başladı, birlik ve be-

raberlik mesajlarıyla son buldu.

İstanbul Milletve-

kili Mustafa Ye-

neroğlu, tüm

muhalefete so-

kağa çıkma çağrı-

sında bulunarak,

“Vallahi de, bil-

lahi de hepimiz

vebal altındayız”

diye konuştu.

I SAYFA 4
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Vallahi billahi 

vebal altındayız!

Mustafa Yeneroğlu

MALİYETLER KATLADI

CCeemmrreemm İnşaat ve Mimarlık

Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Cevdet Eroğlu, inşaat sektöründe

çok ciddi maliyet artışları yaşandığını

belirterek, pahalılığa dikkat çekti.

Eroğlu, “Geçen yıl beton fiyatı 280 li-

raydı şimdi bin

100 lira” dedi.

Eroğlu, “İşçi ma-

liyeti yüzde

120'lere ulaştı.

Malzeme mali-

yetleri 1'e 4 arttı.

Geçen yıl demir

3.8 liraydı şimdi

16 lira” açıklama-

sını yaptı. I SAYFA 9
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Geçen yıl 280 TL

şimdi bin 100 TL!

Cevdet Eroğlu

Ukraynalı ünlü şarkıcı

Ruslana, İstanbul'dan 

yardım çağrısı yaptı. 

HAVADA TAKVİYE

İİssttaannbbuull Orman Bölge

Müdürlüğü Fatih Orman

Kampüsü'nde gerçekleşen

Orman Yangını Hazırlıkları 

Değerlendirme Toplantısı'nda

konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,

“Bu yıl orman yangınlarıyla 

mücadelede özellikle teknoloji

yoğunluklu bir strateji izleyece-

ğimizin altını çizmek 

istiyorum” dedi. I SAYFA 7

�

ÇALIŞMAK
İSTEMİYORUM!

EEnnddoonneezzyyaa''nnıınn Bali Adası'nda tatil

yapan Burcu Özberk, İstanbul'a

dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntü-

lenen Özberk, “Çok güzeldi, dinlendim

iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim” dedi.

Yeni bir projeye dahil

olup olmayacağı da

sorulan 32 yaşın-

daki oyuncu, 

“Çalışmak iste-

miyorum ya”

diye cevap

verdi. 
Özberk,
bunun

üzerine gaze-

tecilerin, “Yo-

rulduğunuz

için mi?”

diye sorma-

sıyla, “Yok,

biraz ken-

dime zaman

ayırmak
istiyorum.”

açıklamasını

yaptı.
I SAYFA 13
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Yurtdışında 

UMUT
ARIYORLAR

İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 

İBB Meclisi'nde de tartışma çıkardı. 

AK Parti Grubu verdiği soru önergesinde gezinin 

masraflarını kimin karşıladığını sordu. CHP Sözcüsü 

Tarık Balyalı ise Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kaynağı

harcanmadığını savundu. Balyalı, “İmamoğlu, makam aracını bile 

kullanmadı. Kaldı ki gezi ile alakalı da kendi masraflarını kendisi karşıladı” dedi

AK Partili Kübranur Uslu, gezi

masrafları hakkında farklı

açıklamalar yapıldığını 

belirterek, “Geziye katılan 

bir gazeteci farklı açıklama 

yapıyor. İBB Başkanı ve İBB

farklı açıklamalar yapıyor. 

Birbirinden farklı bu açıklama-

lara göre kim doğru söylüyor,

kim yalan söylüyor? Gazeteci

mi, İBB’mi, siz mi?” diye sordu. 

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İndirim kararı

VETO 
EDİLDİ!

PAZARLIK USULÜ 

İLE İHALE YAPILDI

BBeeşşiikkttaaşş''ttaa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında

ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Belediye

ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli 

tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapıldı. İddiaların ardın-

dan, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama

geldi. Açıklamada, tünelin çökmeden meydana geldiği 

belirtildi. Daha sonra ekipler tüneli doldurarak kapattı. 

�

BEŞİKTAŞ
’TA

gizemli tünel!

Avcılarspor’a 

Şeker başkan

Tarık
Balyalı

Ekrem
İmamoğlu

CEBIMIZDEN

KARSILADIK!

PİSTLERE SAKIN DOKUNMA

CCHHPP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nın

yıkımına tepki için çağrıda bulunmuştu. Dün
sabah havalimanına gelen Kaftancıoğlu ve
beraberindekilerin içeri girmesine izin veril-
medi. CHP'li milletvekillerinin de eşlik ettiği
Kaftancıoğlu, “Genel Başkanımız; ‘İktidara
geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış

bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyece-
ğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya 
yapıldıysa alacağız’ demişti. Bunun korku-
sunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul 
Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı 
işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Millet Bah-
çesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı
deniyorlar” iddiasında bulundu. 

�

Atatürk
Havalimanı'nın
yıkımına tepki

gösteren CHP İstanbul
İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, “Millet
Bahçesi adı altında

Katarlılara peşkeş 
çekmek için

kapatıyorlar. CHP
olarak, hesap

soracağız” dedi

CCHHPP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Atatürk Havalimanı'na iş maki-

nelerinin girmesine sert tepki gösterdi.
Müteahhidi, “O makinelerin müteah-
hidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz”
sözleriyle azarlayan Kılıçdaroğlu, “O
makinelerini çekeceksin oradan. Geli-

yoruz. Adalet,
hak, hukuk, fela-
ketleri önlemek
için geliyoruz.
Makineleri çek,
pistlere dokunma.
Bu işte bir damla
mürekkebi olan
herkes vatan 
hainidir” dedi.
I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İİBBBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Atatürk 

Havalimanı'nın yıkımına tepki
göstererek, “Siz bu milletin 
servetini yıkarken kime danıştı-
nız? Seçilmiş belediye başka-
nına sormadınız siyasetçisine
sormadınız, akademisyenine

sormadınız, sivil toplumuna
sormadınız. 16 milyona sor-
madınız. Kime sordunuz? 
İki dozer bir ekskavatörle hayat
pahalılığını, işsizliği, geçim 
derdini unutturmak, milleti
tahrik etmek ve kaos yaratmak
istiyorsunuz” dedi.
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Dahli olanlar
vatan hainidir!

48 ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI
SSoorruuşşttuurrmmaannıınn,, İstanbul
Emniyeti Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bir yıl önce gelen bir ihbarla baş-
ladığı öğrenildi. Kadıköy Beledi-
yesi'nde görevli zabıtaların rüşvet
aldığı içeriğindeki ihbarı araştı-
ran ekipler, teknik ve fiziki takip
çalışması yaptı. Elde edilen delil-

lerle dün sabah saat 06.00'da,
İstanbul merkezli, İzmir, Adana,
Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı
operasyon düzenledi. 224 şüp-
heli hakkında gözaltı kararı 
verildi belirtildi. Operasyonda
aralarında 6 gıda mühendisi ile
48 zabıta memurunun da bulun-
duğu 194 kişi gözaltına alındı.
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Kemal Kılıçdaroğlu

KAFTANCIOĞLU YORUMU

MMHHPP Lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

açıklamalarda bulundu. Bahçeli,
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin 
verdiği kararla ilgili “Nihayet 
Türk yargısı hükmünü vermiş ve

konu kapanmış-
tır” dedi. Bahçeli,
İsveç ve Finlan-
diya'nın NATO
üyeliği sürecine
ilişkin ise “Terö-
ristleri ağırlayan
ülkelerle bir
araya gelemeyiz”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 7
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Hüküm verildi
konu kapandı!

Devlet Bahçeli

UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU

UUllaaşşttıırrmmaa ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, millet

bahçesi yapılmak üzere yıkımına baş-
lanan Atatürk Havalimanı için açık-
lama yaptı. Karaismailoğlu,
havalimanındaki yıkım çalışmaları
için “Kuzey-Güney pistine hem ora-
daki acil durum hastanesi yapıldı hem
de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları
riske ediyordu” dedi. Karaismailoğlu,

havalimanının yı-
kımını eleştirenler
için de “Bu eleşti-
riyi yapanlara 
Sabiha Gökçen
Havalimanı'nı
niye yaptınız, bu-
raya uçak mı ine-
cek diyen kişiler
değil mi?” 
diye sordu.
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Buraya uçak mı 
inecek dediler!

Adil Karaismailoğlu

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında
olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operas-
yonunda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Gözaltına alınan
şüphelilerden 6'sının denetim mühendisi, 48 kişinin de
zabıta görevlisi olduğu öğrenildi. Rüşvet parasını
'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak
kodlayan şüphelilerin, rüşvet 
paralarını 2 banka hesabında 
topladığı ortaya çıktı

84 MİLYONU KANDIRMAYI DENİYORLAR

Ekrem İmamoğlu

ASLA İMARA
AÇILMAYACAK

ÇÇeevvrree ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum,

katıldığı bir canlı yayında 
Atatürk Havalimanı'na yapı-

lacak Millet Bahçesi'nin
hedef alınmasına tepki

gösterdi. Kurum,
“Hangi millet bahçe-

mizi sattık ki bunu da satalım?”
diye sordu. Kurum, “Ne konut
imarına, ne ticaret imarına aça-
cağız. Ne de bir yapılaşma ola-
cak. Atatürk Havalimanı'nı
yıkmıyoruz. Milletimize açıyo-
ruz. En büyük halkçılık bu değil
midir?” eleştirisinde bulundu. 

�

Murat
Kurum ZUMBALI

19 MAYIS!
1199 MMaayyııss Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenle-

nen tekne turuna katılan Maltepeli gençler
spor, eğlence ve dans dolu bir gecede ken-
dinden geçti. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın
da katılıp gençleri selamladığı turda dans
ve zumba gösterisi yapıldı. Kılıç, “Bundan
yaklaşık 1 asır önce Mustafa Kemal’in
Bandırma Vapuru’na bindiği gibi gençler
de Adalar’a gitmek için başka vapura 
bindiler” dedi. I SAYFA 4
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KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON

ADI METRE
ASLI RUSVET!

KURULAN SİSTEM ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞŞüüpphheelliilleerriinn rüşvet sistemi
ise şaşkınlık yarattı. 

Zabıta memurunun rüşvet 
alınacak esnafı belirlediği, bu es-
nafa telefon numarası bırakarak,
herhangi bir sorunda kendisini
araması istediği öğrenildi. Suç
ortakları olan diğer zabıta me-
muru ile gıda mühendisleri ise o

esnafa giderek denetim yaptığı ve
bir açık bulduğu belirtildi. Dene-
tim devam ederken esnafın tanış-
tığı zabıta memurunu arayarak
yardım istediği kayıtlara yansıdı.
Yardım istenen zabıtanın da 
tutanakları yırtacaklarını ancak
karşılığında verilen hesaba para
yatırmasını istediği ortaya çıktı.
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Rüşvet operasyonunda verilen
gözaltı kararlarına ilişkin açıkla-
mada bulunan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy Beledi-
yesi’ne rüşvet operasyonu
olarak yansıyan haber apaçık
ki siyasi bir operasyonun bir
parçasıdır” dedi. “Mevcut ikti-
darın yeni bir ayak oyununa,
algı operasyonuna tanıklık edi-
yoruz” diyen Odabaşı, “Kadı-
köy Belediyesi’ne ne bir polis
girdi ne de arama yapıldı. Ama
medyaya öyle bir servis ya-
pıldı ki belediyenin bütün kad-
roları gözaltına alınmış gibi
haberler yayınlandı. Oysa ger-
çek başka.  Atatürk Havalima-
nı’nın yıkılma süreci ile oluşan
kamuoyu duyarlılığını farklı bir
yöne kaydırmak amaçlı bir algı
yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin
kalesidir. Cumhuriyet değerleri-
nin en temel savunucusudur”
diye konuştu. 

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam 

arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait

hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi.

Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, 

durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri öğrenildi. 

İKTİDARIN YENİ 
BİR AYAK OYUNU

PARALAR 
2 HESAPTA 
TOPLANDI

İBB MECLİSİ’NDE

YANGIN ÇIKTI!
İYİ Parti Grup Başkanvekili 
İbrahim Özkan'ın kardeşinin,

metrobüslerdeki yangın tüpleri 
ihalesini aldığının ortaya çıkması
İBB Meclisi'nde tartışma çıkardı. 
Konu hakkında soru önergesi veren
AK Partili Halit Cebeci, “Lafa geldi-
ğinde liyakat, şeffaflık diyenler, iş ti-
carete geldiğinde tüm etik değerleri
unutuyor” dedi. Kardeşinin İBB'den al-

dığı ihaleyi
savunan
Özkan ise
“Kardeşimin
şirketi 70 yıllık
bir marka.
Otomotiv sek-
törünün çoğu
bu markadan
satın alma
yapar” dedi. 
I SAYFA 4
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İİççiişşlleerrii Bakanı Süleyman Soylu,
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-

cıoğlu kararı hakkında, “Bir taraftan
6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik
Yasası ortaya koyacaksınız diğer yan-
dan Cumhurbaşkanı'na hakaret ede-
ceksiniz. Siz hangisiniz?” derken,
İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalar
için de "Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya ol-

masa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

olmasaydı size söyleyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal

alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı" diye konuştu. 

�

Hakaret edeceksin
etik diyeceksin!

Avukat Gök
herkesi üzdü

ÇÇaattaallccaa''nnıınn tanınmış avukatlarından merhum
Ahmet Gök'ün oğlu avukat Kemal Başar Gök

Beylikdüzü'nde bir otel odasında ölü bulundu. İntihar
ettiği iddia edilen 46 yaşındaki
genç avukat, sevenlerini yasa
boğdu. Aynı zamanda MHP
Çatalca İlçe Başkan Yardım-
cısı olan Gök hakkında İlçe
Başkanlığı tarafından taziye
mesajı yayımlandı. Avukat
Gök'ün naaşı, Çatalca Ferhat-
paşa Camii'nde ikindi nama-
zına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından aile kab-
ristanlığına defnedildi. 

�

İbrahim Özkan
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MiLLi MÜCADELEYi SAMSUN’DAN BAŞLATTIU lu Önder MustafaKemal Atatürk 19Mayıs 1919 tarihindeBandırma vapuru ileSamsun’a ayak bastı. Buradanmilli mücadeleyi başlatan 

Atatürk, o günlerde Türk mille-tini ileri götürecek olanların genç fikirler olduğunu görm-üştü. “Genç fikirli demek, doğ-ruyu gören ve anlayan gerçekfikirli demektir” sözüyle gençlere

verdiği önemi ortaya koyan UluÖnder, 19 Mayıs'ı gençlere ar-mağan etti. Ve bugün 19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı bütün Türkiye'debüyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam103 yıl önce Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlıkmeşalesi, bugün gençlerin elinde yükseliyor. Atatürk’üngençlere armağan ettiği 19 Mayıs bayramı Türkiye’ninher köşesinde coşku içinde kutlanıyor

103 YILLIK 
BUYUK DESTAN

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü 
ANMA GENÇLİK 
VE SPOR 
BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN

Bahçelievler Belediyesi’ne 94 milyonluk araç kiralayan şirketin, 
30 ay süreyle bila bedel makam aracı tahsis talebi tartışma çıkardıHİBE ADI ALTINDA TİCARET KABUL ETMİYORUZ

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZCCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı
Erdoğan, partisiningrup toplantısında konuştu.Canan Kaftancıoğlu'nunbazı mahkumiyet kararlarınınonanmasının ardından haka-ret furyası başladığını belirten

Erdoğan, hukuk önündehesap vereceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun SADAT ileilgili iddialarına da tepki gösteren Erdoğan, “Bu çıkı-şın neyi amaçladığını çok iyibiliyoruz” dedi. I SAYFA 7

�

İİssttaannbbuull Valiliği, 19 MayısAtatürk’ü Anma ve Genç-lik ve Spor Bayramı dolayısıylayapılacak kutlamaların progra-mını paylaştı. Yapılan açıkla-mada, saaat 09:30'da TaksimMeydanı'nada celenk sunma töreni yapılacağı, 12:30'da Aya-sofya Meydanı'nda 1919 gencinharmandalı gösterimi yapacağıbelirtildi. Saat 19:09'da ise Üsküdar Meydanı'nda GençlikYürüyüşü yapılacak. 

�

İİBBBB Başkanı Ekremİmamoğlu, yıkımınabaşlanan Atatürk Havali-manı ile ilgili “Türkiye'nin budurumunda 10 milyarlarcaEuro'yu çöpe atmanın ne an-lamı var?” diye sordu. İma-moğlu, İBB Sözcüsü MuratOngun’un görevden alınma-

sına ilişkin de “Daha önceyine benim kararımla birsözcülük makamı kurmayıuygun görmüştüm ama şuan sözcülük makamının kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat beyde diğer işlerine devam ediyor” dedi. I SAYFA 5

�

O MAKAMI KALDIRDIM YÜZDE YÜZ 
ZAM YOLDA!CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,“Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’incizamla birlikte litre fiyatı 24 TL’ye çıkacak”dedi. “Devletin vatandaşını koruyacak gücümaalesef kalmamıştır” diyen Karabat,“Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Amaen büyük zam elektriğe gelecek. Yüzde yüzzam yolda” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

BBaahhççeelliieevvlleerr Belediyesi’ne 30 ay kullanım şartı ilebilâ-bedel araç tahsisi talebi tartışmalara nedenoldu. Konu Meclis toplantısında gündeme gelirken Hukuk
Komisyonu Üyesi Temel Polat ve Tahsin Balekoğlu, beledi-yeye araç tahsis etmek isteyen Plat-form Turizm Gıda İnşaat

Temizlik Hizmetleri

San. ve Tic. A.Ş’nin, öncesinde belediyeden yaklaşık 94milyonluk araç ihalesi aldığını belirtti. CHP'li Temel Polat,
“Bağış yahut hibe adı altında yapılan ticareti kabul etmiyo-
ruz” tepkisini gösterdi. CHP Grubu, söz konusu ihaledebelirtilen özellikteki araçların kiralanmaktansa aynı bedel-lerle satın alınabileceğini ifade etti. 

�
KUTLAMA 
PROGRAMI

Recep
Tayyip

Erdoğan

Özgür Karabat

Ekrem İmamoğlu

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

ÇÇuukkuurroovvaa Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. 

“Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyoruz”

diyen Hüseyin Kış, “Federasyonumuz çatısı altında

tarımda, sanayide, bilişim ve teknolojide geliştirece-

ğimiz projelerde ortak çalışma metodları uygulaya-

cağız. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” 

ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine iş
dünyasının gündemleri üzerinden üre-
timi, istihdamı, ekonomiyi güçlendirmeyi
konuşacağı bir ülke olmalıyız. Zaten çok
yetenekli insanlarımız var. Başarılı olaca-
ğımızı düşünüyorum” dedi. I SAYFA 7

�

HHaarruunn Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52

yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel

ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice

Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in

kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel,

aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4

milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı.

Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras pa-

yına tedbir konuldu. Erikçi, “12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek ev-

lenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi” dedi. 

�

Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 
2 milyon dolarlık mirasa tedbir konulan
Harun Erikçi, “Biz severek evlenmedik. Mirası
kabul etmezsem başka birini bulacağını
söyledi. Kendi teklifiyle evlendik” dedi

CCHHPP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, gençlerle birlikte
Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında
bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 
“Birlikte çeteleri de SADAT'ları da
ezeceğiz, ezerek yolumuza devam
edeceğiz” dedi. “Bu bayram sıradan
bir bayram değildir. Bu bayram milli
bağımsızlık savaşının en önemli adım-
larından birisidir” diyen Kılıçdaroğlu,
“16 Mayıs’ta düşman zırhlılarını gör-
düğü zaman “Geldikleri gibi gidecek-ler” diyen Atatürk’ünkurtuluş meşale-sini yaktığı 

bayramdır”
ifadelerini

kullandı.

�

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ezerek yolumuza devam edeceğiz

GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?

1199 MMaayyııss Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nda
Samsun Tütün İskelesi'nde konuşan
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, “Türkiye’nin pek çok yerinden
gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak,
atalarımızı, o büyük emek sahibi bü-
yüklerimizi hürmetle anarak iktidar
yolculuğumuzu başlatıyoruz” dedi.Akşener, “19Mayıs 1919 ruhuile buradayız. Asılbiz büyüklerinumudu sizsiniz.Geleceğimiz değil,bugünümüz sizsi-niz. Ey Türk gen-çliği gücününfarkında mısın?”diye konuştu. 

�

Yolculuğumuzu başlatıyoruz

YIL: 18    
SAYI: 5345  FİYAT: 75 Krş

20 MAYIS 2022 CUMA

EVLİLİK TEKLİFİ ONDAN GELDİ

4 MECLiS ÜYESi GRUP KARARINA UYMADI22001111 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından

FİBA Holding'e satılan, sonrasında CHP'lilerin açtığı dava

sonucunda satışı iptal edilen Swiss Otel arazisi yeniden Meclis

gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı tek-

lif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Satış kararı, bütün

grupların oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4

meclis üyesi ‘hayır’ oyu kullandı. İYİ Partili meclis üyeleri Bora

Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri Özgür Öz ve

Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak

‘hayır’ oyu verdi. AK Partili Faruk Gökkuş, İBB yönetimini

zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını söyledi. 

� CHP’LiLER BU ÇELiŞKiYi iZAH ETMEK ZORUNDAHHuukkuukk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi 

Muhammet Kaynar, teklifin kendilerinin değil idarenin

teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi. Muhammet

Kaynar, daha önce satışın iptali için dava açan CHP'li Meclis

üyelerinin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki ol-

duğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü

Tarık Balyalı ise o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru

yaptığını dile getirerek, “Sadece tek bir firmanın katıldığı, 

rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşla-

rımızı haklı bulmuştur” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4

�

İBB Meclisi, mülkiyeti belediyede olan, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel

arazisinin satışına onay verdi. CHP bu satışa Kadir Topbaş döneminde itiraz etmiş, dönemin meclis 

üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edilmişti. Önceki gün ise AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin

‘evet’ oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, grup kararlarına aykırı oy kullandı
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SESiMiZ DAHA GÜR CIKACAKÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kış, bundan sonra seslerinin daha gür

çıkacağını söyledi. İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine üretimi konuşmalıyız” dedi

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI KONUŞMALIYIZ

BARIŞ KIŞ

HABER

PİSTLER KALABİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet

Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıt-

ladı. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi

hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Oyun parklarıyla, kül-

türel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. Şimdi-

den ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri

kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler 

dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline

getirmek için zenginleştireceğiz" dedi.

�

Doğum yapmış gibihissettim!HABERİN DEVAMISAYFA 16’DA
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Meral Akşener

TERÖRE DESTEĞİ KESSİNLER

AAKK PPaarrttii Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer

Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO
üyeliği için başvurusu hakkında 
“Terör örgütlerine desteği kesmelerini
istiyoruz. Hem NATO içindeyiz hem
de bize silah ambargosu uyguluyorsu-nuz. Böyle bir şey kabul edile-mez” dedi. Çelik,“Türkiye, NA-TO'ya üye olmakisteyenlerin NATO'nun pren-siplerine uygunolarak davranma-sını istiyor” açıklamasını yaptı. 

�

Bize ambargo uyguluyorlar!

Ömer Çelik

HİBE ARAÇ ALMAYACAĞIM

AAnnkkaarraa’’ddaa yapılan Türkiye Bele-
diyeler Birliği  toplantısında ko-

nuşma yapan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz; “Genel siyasette yaşa-
nan çatışma dilini, protesto dilini ne
olur Türkiye Belediyeler Birliği çatısı
altına sokmayalım. Bu birliklerdeki
birliktelikler siyasi tartış-malara kurban edilmeye-cek kadar değerli” dedi.Yılmaz, TBB daimi encümen üyesi sıfatını taşırken birlikten araç hibesi almayacağını vurguladı. I SAYFA 5

�

TBB’yi kurbanetmeyelim!

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE MAHKEMEYE VERDİKLERİ SATIŞ KARARINA ŞİMDİ EVET DEDİLER

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

11 yıl önce 'hayır' dedikleri satış kararına şimdi 

'evet' demelerini savunan Tarık Balyalı, “Rekabet 

şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar

güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu

satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık” dedi. 

Balyalı'ya tepki gösteren Meclis 1. Başkanvekili 

Zeynel Abidin Okul ise “İstanbul'a çok değerli 

hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başka-

nına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum'' diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ’A GÜVENMİYORDUK!

1199 MMaayyııss Atatürk'üAnma Gençlik ve SporBayramı bütün Türkiye'decoşku içinde kutlandı. Kadı-köy'de etkinlikler kapsamındadalgıçlar, İngiliz ressam NedPamphilon'un Atatürk'ün mavi
gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ile TürkBayrağı'nı denizde açtı. Büyük-

çekmece'de ise bisiklet akrobasi,
jimnastik, güreş, zumba, pilates
gösterileri ve halk dansları ekipleri gösterği düzenledi. 

�

AAttiiyyee,, Türkiye'nin ilk fusion pop albümü‘Deli İşi’ni dinleyicileriyle buluş-
turuyor. Dokuz şarkıdan oluşan

Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin
dokuz yıl aradan sonra yayınladığı ilk
albüm. Niladri Kumar, Kala Ram-
nath, Rakesh Chaurasia, Sabir Khan
gibi dünyaca ünlü maestroların yer al-

dığı albüm Yunanistan, Hindistan
ve Türkiye‘de kaydedildi. Atiye bu 

albümde asırlardır varolan, kadim
enstürmanlar kullandı.   I SAYFA 2

HAVADA KARADA HER YERDE 

�

ÖLÜME DAVETİYE!
AAvvccııllaarr’’ddaa bar sahibinin,Gurbet T. adlı kadınaonsuz yaşayamayacağını söy-

ledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü. I SAYFA 3
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MUHTESEM
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SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

Kemal Kılıçdaroğlu



ALMAN basını da Scholz’un 
Warburg Bankası ortaklarından 
Christian Olearis ile birçok kez 

görüştüğü ve tavsiyelerde bulun-
duğu, ayrıca Warburg Bankasının 

SPD’ye 2017’de 45 bin avrodan 
fazla bağış yaptığı ifade edilmiş-

ti. Alman vergi uzmanların 
hesaplamalarına 

göre, “Cum-ex” 
ile devlet hazinesi 

2005-2011 yılları 
arasında, 7,2 
milyar avro 

zarara uğ-
ratıldı.

 
 

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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2011-2018 yıllarında Hamburg Eya-
leti Başbakanlığı yapan SPD’li Olaf 
Scholz’un 19 Ağustos’ta Hamburg 

Eyalet Meclisinde skandalın aydınlatılması 
için kurulan araştırma komisyonunda ifade-
sinden öncesinde yeni gelişmeler yaşandı. 
Köln Savcılığının konuyla ilgili yürüttüğü 
soruşturma kapsamında eski SPD Federal 
Meclis Milletvekili ve Scholz’a yakın isim-
lerden Johannes Kahrs’ın bankadaki özel 
kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya 
rastlandığı ortaya çıktı. Alman basınında 
çıkan ve Hamburg Eyalet Meclisindeki 
araştırma komisyonun üyelerine dayandırı-
lan haberlerde, ayrıca Scholz’un Hamburg 
Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı 
elektronik posta adresine gelen iletilerin 
incelendiği aktarıldı.

Siyasi müdahale kanıtı yok
Alman kamuoyu, vergi skandalına karış-
tığı belirtilen Warburg Bankasına ilişkin 
Scholz’un Hamburg Eyaleti Başbakanı ola-
rak skandalda hangi rolü oynadığının ortaya 
çıkarılmasını istiyor. Daha önce de araş-
tırma komisyonunda ifade veren Almanya 
Başbakanı Scholz burada, Warburg Bankası 
yöneticileriyle ve Kahrs ile yaptığı görüş-
melerin içeriğini hatırlamadığını söyledi. 
Scholz, Berlin’de bugün düzenlenen basın 
toplantısında da Warburg Bankasına ilişkin 
gelişmelerle ilgili herhangi bir sorumluğu 
bulunmadığını belirterek, “Herhangi bir 
siyasi müdahale olduğuna ilişkin 
bir kanıt yok.” ifadesini kullan-
dı. Şansölye Scholz, Kahrs’ın 
bankadaki para kasasında 
bulunan nakit parayla ilgili de 
bir şey bilmediğini, Kahrs ile 
uzun süreden beri görüşme-
diğini iddia etti. Bir gazete-
cinin, bankacıların Scholz ile 
görüştükten sonra “çalınmış 
parayı” vermediklerini ileri sür-
mesi üzerine Scholz, “Bu 
iddiayı kanıtlamak 
zorunda kalsaydı-
nız bunu kanıt-
layamazsınız. 
Böyle bir şeyi 
söylediğinizde 
düşünün.” 
uyarısında 
bulundu. 
Ülkedeki 

muhalefet partileri de, Scholz’tan bankacı-
larla neler konuştuğunu ve eski milletvekili 
Kahrs’ın banka kasasında bulunan paranın 
nereden geldiğini açıklamasını talep ediyor.

Savcılık aratmıştı
Köln Savcılığı geçen yıllarda “Cum-ex” 
olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi 
kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt 
ve Münih’teki çeşitli finans kurumlarının 
binalarında ve Scholz’un Maliye Bakanı ol-
duğu dönemde Maliye Bakanlığında arama-
lar yaptırmıştı. Almanya, tarihinin en büyük 
vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen 
“Cum-ex” soruşturmasında ülkede başta 
bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar 
ve avukatların sistematik olarak devletten, 
hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi 
için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına 
imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatla-
rından Gerhard Strate şubat ayında Scholz 
ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter 
Tschentscher’ı “Cum-ex” skandalında vergi 
kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle 
suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki 
SPD’li politikacıyı 2016’da Hamburg mer-
kezli Warburg Bankasının Cum-Ex hisse 
senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden 
aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini 
zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.
   DHA

Almanya’da tarihin en büyük vergi sahtekarlığı olarak nite-
lendirilen “Cum-ex” skandalında, Başbakan Olaf Scholz ve 
Sosyal Demokrat Parti (SPD) üzerindeki baskılar artıyor

RUMLAR RAHATSIZ OLDU!
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ge-
nel Sekreteri Antonio Guterres, 
Zaporijya’da bulunan nükleer 

santral çevresindeki durum konusunda 
derin endişeleri olduğunu belirterek, 
“Rusya Federasyonu ve Ukrayna güç-
lerini civardaki tüm askeri faaliyetleri 
derhal durdurmaya çağırıyorum” dedi.
Guterres, nükleer santralin bulunduğu 
bölgede gerilimin azalmasının beklen-
diğini ancak son günlerde endişe verici 
olayların arttığını ifade ederek, “Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna güçlerini, te-
sisin yakın çevresindeki tüm askeri faa-
liyetleri derhal durdurmaya, tesisi veya 
çevresini hedef almamaya çağırıyorum. 
Tesis herhangi bir askeri operasyo-
nun parçası olarak kullanılmamalıdır. 

Bunun yerine, bölgenin güvenliğini 
sağlamak için silahsızlanma konusun-
da teknik düzeyde acil bir anlaşmaya 
ihtiyaç var” dedi.

BİRLEŞMİŞ 
nel Sekreteri Antonio Guterres, 
Zaporijya’da bulunan nükleer 

Rusya’ya durun çağrısı!

Ciddi zarar var

RUM basınında yer alan 
habere göre, GKRY Dı-
şişleri Bakanlığı, Tatar 

ile Aliyev’in 5. İslami Dayanış-
ma Oyunları Açılış Töreni’ne 
katılmak üzere geldikleri Kon-
ya’da görüşmesine ilişkin yazılı 
açıklama yaptı. Azerbaycan’ı 
Avrupa Birliği’yle ilişkiler üze-
rinden hedef almaya çalışan 
Rum yönetimi açıklamasında, 
Bakü yönetiminin bu davranı-
şıyla kurumsal ilişki kurmaya 
çalıştığı AB’nin kurumsal 
çerçevesini görmezden gel-
diğini iddia etti. Açıklamada, 
“(GKRY) Dışişleri Bakanı 
Yoannis Kasulidis, Kıbrıs 
Rum tarafının, bu gelişmeyle 
ilgili duyduğu hayal kırıklığı ve 
memnuniyetsizliği iletmek için 
çeşitli düzeylerde girişimlerde 
bulunma talimatı vermiştir.” 
ifadeleri yer aldı.

Görüşme Konya’da oldu
Tatar ile Aliyev 9 Ağustos’ta 

Konya’da bir araya gelmişti. 
Görüşmede, Aliyev’e Kıbrıs 
konusunda bilgi veren Tatar, 
Türkiye ile uyum içinde bir 
politika yürüttüklerini söyle-
mişti. Tatar, görüşmenin son 

derece samimi bir ortamda 
geçtiğini kaydederek, iki ülke 
arasındaki karşılıklı münase-
betlerin gelişmesi için değer-
lendirmelerde bulunulduğunu 
da vurgulamıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’de yaptığı görüşmeden rahatsız oldu

RUM 
habere göre, GKRY Dı-
şişleri Bakanlığı, Tatar 

ALMAN LALMAN LiiDERDERiiNN
BASI DERTTEBASI DERTTE

ALMAN basını da Scholz’un 
Warburg Bankası ortaklarından 
Christian Olearis ile birçok kez 

görüştüğü ve tavsiyelerde bulun-görüştüğü ve tavsiyelerde bulun-
duğu, ayrıca Warburg Bankasının duğu, ayrıca Warburg Bankasının 

SPD’ye 2017’de 45 bin avrodan SPD’ye 2017’de 45 bin avrodan 
fazla bağış yaptığı ifade edilmiş-fazla bağış yaptığı ifade edilmiş-

ti. Alman vergi uzmanların 
hesaplamalarına 

göre, “Cum-ex” 
ile devlet hazinesi 

2005-2011 yılları 
arasında, 7,2 
milyar avro 

zarara uğ-
ratıldı.

bulunmadığını belirterek, “Herhangi bir 
siyasi müdahale olduğuna ilişkin 
bir kanıt yok.” ifadesini kullan-
dı. Şansölye Scholz, Kahrs’ın 
bankadaki para kasasında 
bulunan nakit parayla ilgili de 
bir şey bilmediğini, Kahrs ile 
uzun süreden beri görüşme-
diğini iddia etti. Bir gazete-
cinin, bankacıların Scholz ile 
görüştükten sonra “çalınmış 
parayı” vermediklerini ileri sür-
mesi üzerine Scholz, “Bu 
iddiayı kanıtlamak 
zorunda kalsaydı-
nız bunu kanıt-
layamazsınız. 
Böyle bir şeyi 
söylediğinizde 

Ciddi zarar varCiddi zarar varCiddi zarar varCiddi zarar var

Japonya’da eski Başbakan Abe Şinzo’ya düzenlenen suikastın ardından düşen 
hükümete duyulan kamuoyu güveninin, tekrar yükselişe geçtiği belirlendi

KYODO ajansına göre, 
Japonya’da Başbakan 
Kişida Fumio hüküme-

tine duyulan kamuoyu güvenini 
belirlemek için telefon aracı-
lığıyla anket yapıldı. 1 Ağus-
tos’ta yüzde 51 olan Kişida 
hükümetine duyulan güven, 
yeni ankette yüzde 54,1’e 
çıktı. Söz konusu sonuçlara en 
büyük etkinin Kişida’nın, eski 
Japonya Başbakanı Abe Şinzo 
suikastının ardından gündeme 

gelen ve siyasilerle “Moon 
Tarikatı” olarak da bilinen 
“Birleşme Kilisesi”nin ilişki-
si olduğuna dair tartışmalar 
üzerine kabinesinde değişikliğe 
gitmesinin olduğu kaydediliyor. 
Ankette ayrıca katılımcıların 
yüzde 84,7’ü siyasilerin Moon 
Tarikatı ve bağlantılı gruplarla 
ilişkilerini kesmesi gerektiği 
yönünde görüş bildirdi. Kişida 
ayrıca bakanlarına ve diğer üst 
düzey yetkililere, “Birleşme 

Kilisesi ile olan bağlantılarını 
gözden geçirmeleri” talimatı 
verdiği belirtiliyor. Japonya’da 
10 Mayıs’ta yapılan ankette ise 
Kişida ve kabinesine destek 
yüzde 55 seviyelerinde çıkmış-
tı. Eski Japonya Başbakanı 
Abe’nin 8 Temmuz’da seçim 
kampanyası sırasında öldürül-
mesinin ardından kamuoyu-
nun Kişida’nın kabinesine ve 
hükümetine yönelik desteği 
zayıflamaya başlamıştı.

JAPON HUKUMETİNE 
GUVEN YUKSELİYOR

LATİN AMERİKA’DA
KORONAVİRÜS ARTIYOR

SUDAN UZLAŞACAK
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Japonya’da Başbakan 
Kişida Fumio hüküme-

BREZİLYA Sağlık 
Bakanlığının verilerine 
göre, son 24 saatte 255 

kişinin hayatını kaybetmesiyle 
virüse bağlı can kaybı sayısı 
680 bin 786’ya yükseldi. 30 bin 
935 yeni vakanın görüldüğü 
ülkede vaka sayısı 34 milyon 
96 bin 935’e çıktı.

Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının 
verilerine göre, son 24 saatte 
88 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 
841 yeni vaka tespit edildi. 
Salgında can kaybı sayısı 328 
bin 525, vaka 6 milyon 890 bin 
549, iyileşenlerin sayısı 6 mil-
yon 87 bin 871 olarak kayıtlara 
geçti.

Peru
Peru Sağlık Bakanlığından ya-
pılan açıklamaya göre, son 24 
saatte 29 kişi öldü ve 6 bin 967 
yeni vaka görüldü.Vaka sayısı 
3 milyon 980 bin 850’ye, can 
kaybı 214 bin 739’a, iyileşen-
ler ise 3 milyon 875 bin 611’e 

yükseldi.

Şili
Şili Sağlık Bakan-
lığının açıkla-
masına göre, 
son 24 saatte 5 
kişinin yaşamı-
nı yitirmesiyle 
Kovid-19’a bağlı 
can kaybı 59 bin 
845’e çıktı. Vaka sa-
yısı 11 bin 91 artışla 4 milyon 
331 bin 416, iyileşenler de 4 

milyon 225 bin 466 olarak 
kayıtlara geçti.

Guatemala
Guatemala basının-

daki haberlere göre, 
son 24 saatte 13 
kişinin yaşamını 

yitirmesiyle salgında 
ölenler 19 bin 153’e, 

vaka sayısı 3 bin 194 artışla 
1 milyon 63 bin 908’e ulaştı. 
Virüs tespit edilen 1 milyon 11 
bin 911 kişi sağlığına kavuştu.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıp-
ları artmaya devam ederken, son 24 saatte Brezilya’da 255, Meksika’da 
88, Peru’da 29, Şili’de 5 ve Guatemala’da 13 kişi hayatını kaybetti

Şili Sağlık Bakan-

Kovid-19’a bağlı 

milyon 225 bin 466 olarak 
kayıtlara geçti.

Guatemala
Guatemala basının-

ölenler 19 bin 153’e, 
vaka sayısı 3 bin 194 artışla 

HIMİDTİ, başkent Hartum’da 
düzenlediği basın toplantısında, 
“Siyasi güçlerin, geçiş dönemi ku-

rumlarını tamamlayıp ve geçiş döneminin 
kalanını yönetecek sivil bir hükümetin 
kurulmasına imkan tanıyacak ulusal bir 
uzlaşmaya varmasını umuyoruz.” dedi. 
Hükümetin ne zaman kurulacağıyla ilgili 
bir soruya Hımidti, “Birçok girişim var. 
Bu konuda bir malumatımız yok. Müza-
kerelerin neticelenmesini bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Hımidti, geri adım 
atmayacaklarını ve ülkenin güvene ulaş-
masını istediklerini belirterek “Ülkenin 
istikrarı, siyaset sahnesinden ve hükü-
metten ayrılmamıza bağlı ise ülkemizi 
iktidarda kalmak uğruna kaybedemeyiz.” 
diye konuştu.

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hı-
midti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi
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Eski Milli Eğitim Bakanı, 
Köy Enstitüleri’nin kuru-
cusu ve öğretmen Hasan 

Ali Yücel’in oğlu, Canan Yücel 
Eronat’ın ikiz kardeşi ve ressam 
Su Yücel’in babası Can Yücel, 
21 Ağustos 1926’da İstanbul 
Kumkapı’da dünyaya geldi. Usta 
şair, ilköğrenimine ikiz kardeşiy-
le birlikte Boğaziçi İlkokulu’n-
da başladı. Kardeşiyle sürekli 
kavga ettiği için üçüncü sınıftan 
itibaren yatılı olarak eğitimini 
tamamladı. Buradaki öğrencilik 
yıllarında arkadaşlarıyla devamlı 
futbol oynayan ve ileride iyi bir 
futbolcu olmanın hayallerini ku-
ran Yücel, yıllar sonra kendisiyle 
yapılan bir röportajda, “Nasıl 
gol atacağım hala rüyama girer. 
Zaten şiirde hep nasıl gol atacağı-
mın peşindeyim.” demişti.

İlk şiirini 10 yaşında yazdı
Babasının görevleri dolayısıyla 
Ankara’ya taşınan ve Mevlanaka-
pı Tekkesi müridlerinden telgraf 
nazırı Ali Rıza Beyin torunu olan 
Can Yücel, ortaöğrenimine 1938 
yılında kız kardeşi Canan’la birlik-
te Taş Mektep’te başladı. Ardın-
dan 1941 yılında lise öğrenimine 
Ankara Erkek Lisesi’nde devam 
etti. Burada edebiyat hocası Cev-
det Kudret olan Yücel, eğitimi 
sırasında şiir okumaları yaptıkla-
rını, bu okulda dünya edebiyatını 
tanıdığını ve Latince öğrendiğini 
aktarmıştı.

Can Yücel, ironik yönü ağır ba-
san şiirlerinde, halk ağzına, halk 
türkülerinin deyişlerine ve argo 
sözlere de yer verdiği için sıkın-
tılı zamanlar geçirdi. “Yaşamım 
benim en güzel şiirim” diyen Can 
Yücel’in ilham kaynağı ve eser-
lerinin konuları doğa, insanlar, 
olaylar, kavramlar, heyecanlar, 
duyumlar ve duygular üzerine 
şekillendi. “Şiirin içgüdüsel bir 
duyguyla yazıldığını” düşünen 
şair, “İlk şiirimi 10 yaşında yaz-
dım. Şiire, babamın yardımı çok 
oldu. Hep şiir çevresindeydim. 
Babam okur, babaannem okur… 
Şiire elverişli bir dünya yaratmıştı 
babam bana.” demişti. Şiirlerinde 
kullandığı yalın dili ve buluşlarıyla 
edebiyatseverlerin dikkatini çekti

Taşlama ve toplumsal duyar-
lılığın ağır bastığı şiirlerinde 
kullandığı yalın dili ve buluşlarıyla 
edebiyatseverlerin dikkatini çeken 
Can Yücel, şiirle ilişkisi konusun-
da şunları söylemişti:

“Farsça öğrenemedim. Arapça 
öğrenemedim ama Divan edebi-

yatını okuyabildim. Daha çok mu-
sikiyle ilgilendim. Babamın çev-
resi musiki çevresiydi. O zamanki 
radyo büyük bir okuldu, akademi 
sayılabilirdi, oranın büyükleriyle 
daima toplantı halindeydi babam. 
En büyük zevki musikiydi. Onlar-
dan Mevlevi musikisinin yanı sıra 
Yunus, Pir Sultan Abdal, Kara-
caoğlan ve birçok halk ozanını 
öğrendim.”

Önemli eğitimler aldı
Usta şair, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kla-
sik Filoloji Bölümü’ndeki eğitimi-
nin ardından İngiltere’de Camb-
ridge Üniversitesi’nde Latince ve 
Yunanca eğitimi aldı.

Londra’da BBC Radyo’nun 
Türkçe bölümünde spikerlik 
yapan ve çeşitli elçiliklerde çe-
virmenlik görevi üstlenen Yücel, 
askerliğini Kore’de tamamladı. 
Güler Hanım ile 1956’da evle-
nen Can Yücel’in bu evlilikten 
kızları Güzel ve Su ile oğlu Hasan 
dünyaya geldi. Türkiye’ye 1958’de 
dönen Yücel, bir süre Bodrum 
ve Marmaris’te turist rehberi 
olarak çalıştıktan sonra bağımsız 
çevirmen ve şair olarak yaşamı-
nı sürdürdü. Usta edebiyatçı, 
1989’dan sonra, eşiyle birlikte de 
Datça’ya yerleşti ve burada bir 
yandan şiirler yazmaya bir yandan 
da dergilerde yayımlanmak üzere 
yazılar göndermeye devam etti.

Yalın dili beğeni kazandı
İlk şiirlerini, 1950’de yayımlanan 
“Yazma”’ kitabında toplayan 
Yücel, 1945-1965’te “Yenilikler”, 
“Beraber”, “Seçilmiş Hikayeler”, 
“Dost”, “Sosyal Adalet”, “Şiir Sa-
natı”, “Dönem”, “Yöne”, “Ant”, 
“İmece”, “Papirus” adlı dergi-

lerde yazdı. Usta şairin 1962’de 
İngiltere’deyken, 1709 yılından 
kalma, Latin harfleriyle taş baskısı 
olarak basılmış bir Türkçe dil-
bilgisi kitabı bulması geniş yankı 
uyandırdı. Siyasal konularda da 
1965’ten sonra eserlere imza atan 
Yücel, “Yeni Dergi”, “Birikim”, 
“Sanat Emeği”, “Yazko Edebi-
yat” ve “Yeni Düşün” dergilerin-
de yayımladığı şiir, yazı ve çeviri 
şiirleriyle tanındı. Can Yücel, 
çoğunda sevdiği insanları tarif et-
tiği şiirlerinde eşine, çocuklarına, 
torunlarına ve babasına sevgisini 
yansıttı. “Maaile” isimli bir eseri 
de bulunan Yücel’in, “Küçük Kı-
zım Su’ya”, “Güzel’e”, “Yeni Ha-
san’a Yolluk”, “Hayatta Ben En 
Çok Babamı Sevdim” adlı şiirleri, 
ailesine yazdığı şiirler arasında yer 
aldı. Lorca, Shakespeare, Bre-
cht’in oyunlarını da çeviren şair 
Yücel, Shakespeare’in “Olmak ya 
da olmamak” anlamındaki “To 
be or not to be” cümlesini, “Bir 
ihtimal daha var, o da ölmek mi 
dersin” şeklinde Türkçeleştirme-
siyle de dikkati çekti.

Kitapları yayınlandı
Che Guevara ve önceki Çin 
Komünist Partisi Başkanı Mao 
Zedong’dan çeviriler yaptığı 
gerekçesiyle 12 Mart 1971’de 15 
yıl hapse mahkum olan Yücel, 
1974’deki genel afla hapisten çıktı 
ve hapiste yazdığı “Bir Siyasinin 
Şiirleri” adlı kitabını yayımladı. 
Can Yücel’in 12 Eylül 1980 sonra-
sında kaleme aldığı “Rengahenk” 
isimli kitabı, müstehcen olduğu 
iddiasıyla toplatıldı. 1998’de 
dönemin Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel’e hakaret ettiği 
gerekçesiyle Ankara 14. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 

Yücel, bir yıl iki ay hapis cezasına 
mahkum edilirken, Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi bu hükmü, “cezanın 
ertelenmesi gerektiği” görüşüyle 
bozdu. Kendine özgü samimi 
ve yalın dili, muhalif bakış açısı, 
derin mizah duygusuyla kaleme 
aldığı eserleriyle Türk edebiya-
tının özgün şairleri arasındaki 
yerini alan Yücel, ünlü dünya 
şairlerinden çevirdiği şiirleri bir 
araya getirdiği “Her Boydan” adlı 
eserini 1959’da yayımladı. Yü-
cel, yapıtlarını “Yazma”, “Sevgi 
Duvarı”, “Bir Siyasinin Şiirleri”, 
“Ölüm ve Oğlum”, “Şiir Alayı”, 
“Rengahenk”, “Gökyokuş”, 
“Canfeda”, “Çok bi Çocuk”, “Kı-
sadevre ve “Kuzgunun Yavrusu” 
adlı kitaplarda topladı.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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“Karagöz” filmi, animasyon tutkunlarıyla gölge oyu-
nu meraklılarını sinema salonlarında buluşturacak

KARAGÖZ
BEYAZ PERDEDE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığının desteği, 
TRT ortaklığı ile Yedirenk İletişim tarafın-
dan hazırlanan film, 26 Ağustos’ta vizyona 

girecek. Yapımcı Bilal Arıoğlu 
yaptığı açıklamada, sektörde uzun yıllar yapımcı ve 
yönetmen olarak televizyon programları ve belge-
seller hazırladıklarını, Yedirenk İletişim’i kurdukla-
rı 1996’dan bu yana birçok projeye imza attıklarını 
söyledi.

Arıoğlu, “Karagöz”ün çalışmalarının 2016’da 
başladığını, 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığına 
başvurduklarını ve destek aldıklarını ifade etti. 
Herkes tarafından bilinen Karagöz’ü beyaz perdeye 
aktarırken hangi karakterlerin, hangi oyunların ve 
nasıl bir hikayenin işlenmesi gerektiği üzerine uzun 
değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Arıoğlu, “Biz 
geleneğe bağlı kalma yolunu seçtik, Karagöz’ün 
geleneğine bağlı kalarak işi devam ettirmeye karar 
verdik. Böylece çalışmaya başladık. Bir ekip kurduk 
ve o ekiple birlikte karakterlerin çizilmesi, hareket-
lendirilmesi, senaryonun animatik haline getirilme-
si üzerinde çalıştık.” dedi. Arıoğlu, TRT Çocuk için 
“Boya Boya” adlı 33 bölümlük bir animasyon film 
serisi yaptıklarını, sinema için hazırladıkları ilk ani-
masyon projesi “Karagöz” için de titiz ve kapsamlı 
bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Her kesim hitap ediyor
Çeşitli kaynaklara göre Karagöz oyunlarının yüz-
yıllara dayanan geçmişiyle toplumun her kesimini 
kapsadığına işaret eden Arıoğlu, gölge oyunla-
rına ilişkin şunları anlattı: “Karagöz oyunları bir 
imbikten süzülürcesine oluşan kültürün her rengini 
içinde barındırır. Toplumumuzdaki aşk hikayeleri 
Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre 
dahi Karagöz hikayelerine konu olmuştur. Ayrıca 
çok katmanlı bir kültür yapısına sahip Osmanlı’da 
yaşayan gayri Müslim tebaayı da bu oyunlarda 
görmek mümkündür. Yöresel zenginlikler, lehçe 
farkları da Karagöz oyununun olmazsa olmazları 
arasındadır. Karagöz, bu noktada hem atışmaları 
hem de fantastik cazuları ile günümüz sinemasının 
temel ögelerini barındırmaktadır.”

KÜLTÜR 
TRT ortaklığı ile Yedirenk İletişim tarafın-
dan hazırlanan film, 26 Ağustos’ta vizyona 

WASHİNGTON National Opera sanatçıla-
rının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD’de 
yapılan müzikalde Lady Diana’yı Türk mezzo 

soprano Lori Şen canlandırıyor. Türkiye turnesinin 
ardından Avrupa’da da sahnelenmesi planlanan mü-
zikalin oyuncuları Şen’in yanı sıra Spencer Adamson, 
yapımcı ve bestecisi Dr. Angela Knight ile Türkiye 
turnesini gerçekleştirilen yapımcı Gürkan Us, basın 
mensuplarıyla buluştu. Prenses Diana’yı canlandıran 
Lori Şen, müzikalin İngiliz prensesinin Prens Charles 
ile tanışmasından, Kraliçe ile yüzleşmesine kadar tüm 
hayatına odaklandığını ifade etti.

Şen, 2019’da oyunun hazırlıklarına başladıklarını, 
ancak salgın nedeniyle çalışmaları ertelemek zorun-
da kaldıklarını belirterek, “Geçen sene eylül ayında 
ABD’de prömiyerini gerçekleştirdik. Şimdi de bura-
dayız. Dünyada bu kadar tanınan birini canlandırmak 
çok heyecanlı tabii ki. Prenses Diana’yı çalışmak çok 
keyifliydi. Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça 
anladım. Onu çalışmak ona olan saygımı daha da 
artırdı. Böyle bir karakteri canlandırmak büyük bir 
gurur.” dedi.

Seyirci hedefleri büyük
Yapımcı Gürkan Us ise müzikalin 13-14 Ağustos İs-
tanbul performanslarının ardından Türkiye genelinde 
izleyiciyle buluşacağını aktararak, Türkiye’den sonra 
İngiltere, Almanya ve İtalya turnesiyle devam edecek-
lerini dile getirdi. Konuşmaların ardından, müzikalin 
Prenses Diana ve Prens Charles’in evliliklerini haber 
verdikleri sahnesi canlandırılarak, basın mensupları-
nın beğenisine sunuldu. “Queen of The People’s He-
arts (Kalplerin Kraliçesi)” müzikalini sahneleneceği 2 
günde, 4 binin üzerinde seyirci hedefleniyor.

HABER MERKEZİ

Türk edebiyatında şiirlerinde nevi şahsına münhasır üslubuyla okurlarının her 
dönem beğenisini kazanan şair Can Yücel’in vefatının ardından 23 yıl geçti

UNUTULMAZ BUNUTULMAZ BiiRR
SASAiiR: CAN YUCELR: CAN YUCEL

Kalplerin Kraliçesi
SAHNEYE ÇIKTI

TURK ORKESTRASI AVRUPA’DA
Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi 
olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), yurt içi 
konserlerini tamamlayarak Avrupa turnesi için yola çıktı

ŞEF Cem Mansur’un 
yönetimini üstlendiği, 
Sevda-Cenap And Mü-

zik Vakfı çatısı altında faaliyet 
gösteren orkestra, Türkiye’de 
farklı konservatuvarlarda 
okuyan öğrenciler arasından 
sınavla seçilen 60 gençten 
oluşuyor. Orkestra, bu sezon 
Bursa Uludağ Üniversitesi, 
İstanbul İş Sanat Kültür Mer-
kezi ve Ankara CSO Konser 
Salonu’nda seyirci karşısına 
çıkarak Türkiye’deki konserle-
rini tamamladı. İş Sanat Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
konserde, Sabancı Vakfı Fark 
Yaratanlarından Erişilebilir 
Her Şey iş birliğiyle canlı sesli 
betimleme yapıldı. Bu düzen-
lemeyle, konser mekanına dair 
fiziksel, orkestraya ve enstrü-
manlara ait görsel detaylar tüm 
konser boyunca senkronize 
bir biçimde sesle anlatıldı. Şef 
Cem Mansur’un da sahneden 
kendini betimleyerek katkı sun-

duğu düzenlemeyle, görmeyen 
ve az gören bireylerin sanata 
eşit erişimi açısından yenilikçi 
bir adım atıldı. Orkestranın bu 
yılki repertuvarında Pyotr İlyiç 
Çaykovski, Gabriel Faure ve 
Robert Schumann’ın eserlerine 
ek olarak, TUGFO’nun 2022 
turnesi için özel hazırlattığı 
Evrim Demirel’in “Osmanlı 
Minyatürleri 2” adlı müziği 
de bulunuyor. Orkestraya bu 
yıl solist olarak genç viyolon-
sel sanatçısı Poyraz Baltacıgil 
katılıyor.

Almanya’da konser verecekler
Yurt dışı turnesine yarın Çek-
ya’nın başkenti Prag’da başla-
yacak topluluk, 13 Ağustos’ta 
Almanya’nın Altenburg, 14 
Ağustos’ta da Dresden şehir-
lerinde sahne alacak. Bugüne 
kadar Türkiye’de yüzlerce 
genç müzisyeni dinleyicilerle 
buluşturan TUGFO, sezonun 
son konserini ise 16 Ağustos’ta 

Berlin’de verecek. TUGFO, 
bu yıl ayrıca kamp döneminde, 
genç yaşlarındayken TUGFO 
deneyimi kazanmış ve kariyeri-
ni Berlin Filarmoni Orkestra-
sında sürdüren keman sanat-
çısı Hande Küden ile İstanbul 
Devlet Senfoni ve Borusan 
Filarmoni Orkestrası solo 
obuacısı Sezai Kocabıyık’ın 
eğitimleriyle tecrübe kazandı. 

Türkiye’nin en dinamik or-
kestrası olma özelliğini taşıyan 
Türkiye Gençlik Filarmoni 
Orkestrası, genç müzisyenle-
rin profesyonelleşmeden önce 
orkestra deneyimi kazanmala-
rının yanında, yurt içi ve yurt 
dışı festivallerde konser verme 
ve orkestralar arası değişim 
programlarından yararlanma 
gibi fırsatlar sunuyor.

ŞEF 
yönetimini üstlendiği, 
Sevda-Cenap And Mü-

WASHİNGTON 
rının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD’de 
yapılan müzikalde Lady Diana’yı Türk mezzo 

ZEYNEP Oral’ın “Sözden 
Söze” kitabında yayınladığı 
Can Yücel röportajında, 
Yücel şiir hakkında düşün-
celerini şöyle ifade etmişti: 
“Şiir gürültüden müziğe 
geçmektir. Şiir evrenin -bak 
kainatın demiyorum- içinde 
büyük seslerin, molekül 
ve atomlardan başlayan 
bütünlüğü, bu bütünlüğün 
müziğidir. Şairin görevi bu 
musikiyi kurmaktır. Koz-
mostan aşağı şiir yazılmaz. 
Üst tarafı minördür... 
Harika o ki, insanlar kendi 
adlarına değil, kainat adına 
yazarlar. Bütünselliğin 
dışında şiir yoktur. Hayat 
ve ölüm de bütündür. Şiir 
bu bütünden çıkan büyük 
çılgınlıktır.”
Usta şair, İzmir’de Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde 
bademcik kanseri teda-
visi görürken 12 Ağustos 
1999’da, 73 yaşında vefat 
etti. Şairin vefatından sonra 
Datça Belediyesi ve ailesi 
tarafından, anısına edebiyat 
ve kültür-sanat şenlikleri 
düzenlenirken, Datça’daki 
evi müze haline getirildi.

DAİMADAİMA

ANILACAK
ANILACAK



TRABZONSPOR ‘da sto-
per arayışları devam ederken 
gündeme daha önce Bursaspor 

forması giyen William Troost-Ekong 
ismi geldi. Bordo-Mavili kulüp bu 
sene Championship’e düşen Wat-
ford’lu oyuncuyu kadrosuna kat-
maya yakın. 28 yaşındaki Nijeryalı 
stoper aynı zamanda Galatasaray ‘ın 
da gündeminde yer alıyor. Kulübü 
Watford’la 2025 yılına kadar sözleş-
mesi bulunan oyuncu Trabzonspor’a 

gelmeye sıcak bakıyor. Bordo-Mavili 
kulüp uygun bir bonservisle oyuncuyu 
kadrosuna katmak istiyor. Güncel 
piyasa değeri 4 milyon Euro olan 
1.91 boyundaki oyuncu aynı zamanda 
menajerler tarafından Galatasaray’a 
da önerildi. 

62 kez milli oldu
Nijerya Milli Takım formasını 62 
kez terleten stoper Watford&un 
küme düşmesi nedeniyle takımdan 

ayrılmak istiyor. 2018 yılında 
Bursaspor’dan 3.3 milyon Euro 
karşılığında Udinese’ye transfer 
olan Ekong 2020 yılında ise 
Premier Lig ekibi Watford’a 
transfer oldu. 28 yaşında-
ki savunmacı geçen sezon 
Watford formasıyla 18 maçta 
forma giymişti. Ekong Süper 
Lig kariyerinde Bursaspor’da 
ise 31 maçta forma giymiş 
ve 2 gol kaydetmişti.

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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GEÇEN sezonu 
kupasız kapatan ve 
yeni sezona iddialı 

hazırlanan Barcelona; Robert 
Lewandowski, Jules Kounde, 
Raphinha gibi futbolcuları 
kadrosuna katarak, transfere 
153 milyon avro harcadı.

Barcelona, Milan’dan 
Franck Kessie ile Chelsea’den 
Andreas Christensen’i ise 
bonservis bedeli ödemeden 
kadrosuna dahil etti. Geçen 
sezonun lig ve Şampiyonlar 
Ligi şampiyonu Real Madrid 
ise alışılmışın aksine sakin 
bir transfer dönemi geçirdi. 
Eflatun beyazlar Monaco’dan 
80 milyon avroya 22 yaşındaki 
Fransız orta saha oyuncusu 
Aurelien Tchouame-
ni’yi alarak İspanya’da 
sezonun en pahalı 
transferini yapsa da, 
Antonio Rüdiger’i 
bonservis ücreti 
ödemeden kadrosuna 
dahil etti.

Real Madrid, 
geçen sezonu 
kiralık 
olarak 
Fio-

rentina’da geçiren Alvaro 
Odriozola ve Borussia Dort-
mund’da aynı şekilde görev 
alan Reinier’i ise yeni sezon-
da kadrosunda tuttu. La Liga 
kulüplerinde transfere en 
fazla para harcayan 3. kulüp 
ise 31,5 milyon avro ile Real 
Sociedad olarak öne çıktı. 
Bask kulübü Brais Mendez, 
Muhamed Ali Cho ve Take 
Kubo’yu kadrosuna kattı.

Sevilla kazançlı çıktı
Jules Kounde, Diego Carlos, 
Alex Pozo’yu satan ve sadece 
Galatasaray’dan Marcao’yu 
almak için transfere para 
harcayan Sevilla, transfer dö-
nemini kasasında artıyla (75,5 
milyon avro) kapatan tek 
kulüp oldu. Rayo Vallecano 
ve Athletic Bilbao kulüpleri 

ise ekonomik sorunların-
dan dolayı transfer 

yapmadı. Bu sezon 
La Liga’da forma 
giyecek tek Türk 

futbolcu olan Enes 
Ünal’ın takımı Ge-

tafe de 15 milyon 750 
bin avro ile transfere 
en fazla para aktaran 

kulüpler arasında 
7. sırada yer 

aldı.
Yaz 

transfer sezonu 1 Eylül’de 
sona erecek Avrupa’da, 
mevcut durumda transfere 
en fazla para harcayan ülke 
ligleri İngiltere (1 milyar 36 
milyon avro), İtalya (582 
milyon 53 bin avro), Almanya 
(444 milyon 98 bin avro) ve 
İspanya (404 milyon 79 bin 
avro) olarak sıralandı.

Futbolda 2022-2023 sezonu yarın başlayacak İspanya 
1. Futbol Ligi’nde (La Liga) kulüplerin toplam transfer 
harcaması 404 milyon 79 bin avroyu bulurken, transfere 
en çok para harcayan kulüplerin başında Barcelona geldi

GEÇEN 
kupasız kapatan ve 
yeni sezona iddialı 

TRABZONSPOR 
per arayışları devam ederken 
gündeme daha önce Bursaspor 

HAYALİNEHAYALİNE
4 GUN KALDI4 GUN KALDI

SPOR Toto 1’inci 
Lig’in ilk haftasında 
13 Ağustos Cumartesi 

günü sahasında Ankara Ke-
çiörengücü’nü konuk edecek 
Çaykur Rizespor, hazırlıkları-
na yaptığı antrenmanla devam 
etti. 

Mehmet Cengiz Sosyal Te-
sisleri’ndeki antrenman önce-
sinde teknik direktör Bülent 
Korkmaz, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Sezon 
başlayacağı için heyecanlı 
olduklarını ifade eden Bülent 
Korkmaz, “Bir amacımız he-
defimiz var. Bunun için de 23 
Haziran’dan beri çalışıyoruz. 
Yeni transferler geldi. Geçen 
sezondan kalan oyuncularla 

beraber çok güzel bir kamp 
dönemi geçirdik. Hem fiziksel 
olarak hem taktiksel olarak 
iyi çalıştık. Bunun meyvesini 
de maçlarda alacağız. Hedefe 
ulaşmak için de bu maçları 
kazanmamız gerekir. Yaptığı-
mız transferlerde bir bölgede 
eksiğimiz var. İnşallah o trans-
ferde bu hafta gecikmeden 
gelir. Üzerinde çok durduğu-
muz için biraz gecikti, maale-
sef olmadı. İnşallah bu hafta 
olur. Hem yaptığınız transfer-
leri tamamlamış oluruz hem 
de lige iyi bir şekilde girmiş 
oluruz. Bu ligde üst seviye 
bir mücadele var. Her rakibe 
bu mücadeleyi göstermemiz 
lazım. Bu mücadeleyi göste-

remezseniz bu ligde istedi-
ğiniz hedefe ulaşamazsınız. 
Bunu yapacağız, ondan sonra 
sistem, taktik, teknik, yetenek 
gelecek” diye konuştu.

Taraftar olmazsa olmaz
Taraftardan destek bekledik-
lerini söyleyen Korkmaz, “Bir 
takım için olmazsa olmaz ta-
raftardır. Bir hedefimiz var. O 
hedefe de taraftarsız ulaşama-
yız. İnşallah onlar da cumarte-
si günü stadyumu doldururlar” 
ifadelerini kullandı.

SPOR 
Lig’in ilk haftasında 
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BARCELONA 
PARA SAÇTI

KONYA’DA düzenlenen 
5’inci İslami Dayanışma 
Oyunları kapsamında 

atletizmde 400 metre yarışla-
rında madalyalar sahiplerini 
buldu.  5’inci İslami Dayanışma 
Oyunları kapsamında atle-
tizmde yarışlar devam ediyor. 
Erkekler 400 metre koşu-
sunda Kazak Mikhail Litvin 

altın, Suudi Arabistanlı 
Yousef Masrahi gümüş 
ve aynı ülkeden Mazen 
Al Yasen bronz madalya 
kazandı.  Kadınlar 400 
metre koşusunda ise Bah-
reynli Muna Mubarak altın, 
Özbek Solieva gümüş Faslı El 
Hachimi de bronz madalyanın 
sahibi oldu. 

KONYA’DA 
5’inci İslami Dayanışma 
Oyunları kapsamında 

Kayseri’de yaşayan, hem Kick Boks ve 
Wushu antrenörü hem de sporcusu 
Hayriye Türksoy Hançer, Konya’da 

düzenlenen 5’inci İslami Dayanışma Oyun-
ları’nda Kick Boks branşında ringe çıkacak. 
Full Contack kategorisinde 48 kilogramda 
mücadele edecek olan sporcu pazar günü 
Konya’ya gidecek. Bu yıl yapılan Türkiye 
Şampiyonaları’nda ve Kick Boks Dünya 
Kupası müsabakalarında altın madalya 
kazanan genç sporcu Hayriye Türksoy 
Hançer, Ocak ayından itibaren bu müsaba-
kalara hazırlanıyor. Çalışmaları ve hedef-
leri hakkında DHA’ya özel açıklamalarda 
bulunan Hançer, “25 yaşındayım. Erciyes 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde 
Beden Eğitimi alanında Yüksek Lisans 
yapıyorum. Aynı zamanda Kayseri Spor 
A.Ş. Hem Kick Boks ve Wushu antrenö-
rü, hem de sporcusuyum. Ocak ayından 
itibaren Konya’da başlayan 5’inci İslami 
Dayanışma Oyunları’na hazırlanıyorum. 
Müsabakalara çıkmama son 4 gün kaldı. Bu 
yarışma son olarak 20217’de Azerbaycan’ın 
Bakü kentinde yapıldı. O oyunları izlediğim 
andan itibaren bu oyunları hayal ettim. 
Onun önünde de çok sayıda müsabakalara 
çıktık ama bu Kick Boks alanında dünya-
nın en büyük müsabakaları diyebilirim. 
Bu organizasyon İslami ülkeler arasında 
düzenlenen bir olimpiyat olarak görülüyor. 

Bu turnuvaya kadar 3 büyük organizasyona 
katıldım. Ocak ayında Türkiye Kick Boks 
Şampiyonası’nda 43 ülkenin katıldığı Kick 
Boks Dünya Kupası’nda ve son olarak bir 
Türkiye Şampiyonası’nda da altın madalya 
kazandım ve İslami Dayanışma Oyunları’n-
da mücadele etme hakkı elde ettim. Burada 
müsabakalara çıkmama 4 gün kaldı. En 
büyük hedefime, en büyük hayalime 4 gün 
kaldı. Söylerken bile tüylerim diken diken 
oluyor” diye konuştu.

Hedefimiz şampiyonluk
Milli sporcu Hayriye Tüksoy Hançer açık-
lamasının devamında, “Bu şampiyonaya 
antrenörüm Esat Kaya ile birlikte şampi-
yon olabilmek için hazırlandık. Elimizden 
gelenin fazlasını yaptık. Çalışmalarımızdan 
ödün vermedik. Böyle önemli müsabakala-
ra bir sene önceden hazırlanmaya başlıyo-
ruz. 2-3 haftalık bir süreç yetmiyor. Ağırlık 
ve koşu antrenmanları ile boks ve kick boks 
antrenmanları yaptık. Maçlar yaklaştıkça 
idman sayımızı artırdık. Çalışmaya son 
güne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz her 
zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk 
ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyor. Şam-
piyon olabilmek için hakkını verebilmemiz 
gerekiyor. Birincilik kürsüsünde ilimizi 
temsil etmek için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz” ifadesinde bulundu. DHA

Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5’inci İslami Dayanışma Oyun-
ları’nda Kick Boks kategorisinde mücadele edecek olan milli sporcu 
Hayriye Türksoy Hançer (25), “En büyük hedefime, en büyük hayali-
me 4 gün kaldı. Söylerken bile tüylerim diken diken oluyor” dedi

1’İNCİ LİGDE1’İNCİ LİGDE
MÜCADELE YÜKSEKMÜCADELE YÜKSEK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Bu ligde üst seviye 
bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu müca-
deleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız” dedi

ayrılmak istiyor. 2018 yılında 
Bursaspor’dan 3.3 milyon Euro 
karşılığında Udinese’ye transfer 
olan Ekong 2020 yılında ise 
Premier Lig ekibi Watford’a 
transfer oldu. 28 yaşında-
ki savunmacı geçen sezon 
Watford formasıyla 18 maçta 
forma giymişti. Ekong Süper 
Lig kariyerinde Bursaspor’da 
ise 31 maçta forma giymiş 
ve 2 gol kaydetmişti.

Eflatun beyazlar Monaco’dan 
80 milyon avroya 22 yaşındaki 
Fransız orta saha oyuncusu 
Aurelien Tchouame-
ni’yi alarak İspanya’da 
sezonun en pahalı 
transferini yapsa da, 
Antonio Rüdiger’i 
bonservis ücreti 
ödemeden kadrosuna 
dahil etti.

Real Madrid, 
geçen sezonu 
kiralık 
olarak 
Fio-

kulüp oldu. Rayo Vallecano 
ve Athletic Bilbao kulüpleri 

ise ekonomik sorunların-
dan dolayı transfer 

yapmadı. Bu sezon 
La Liga’da forma 
giyecek tek Türk 

futbolcu olan Enes 
Ünal’ın takımı Ge-

tafe de 15 milyon 750 
bin avro ile transfere 
en fazla para aktaran 

kulüpler arasında 
7. sırada yer 

aldı.
Yaz 

düzenlenen 
5’inci İslami Dayanışma 

buldu.  5’inci İslami Dayanışma 

altın, Suudi Arabistanlı 
Yousef Masrahi gümüş 
ve aynı ülkeden Mazen 
Al Yasen bronz madalya 
kazandı.  Kadınlar 400 
metre koşusunda ise Bah-
reynli Muna Mubarak altın, 
Özbek Solieva gümüş Faslı El 
reynli Muna Mubarak altın, 
Özbek Solieva gümüş Faslı El 
reynli Muna Mubarak altın, 

Hachimi de bronz madalyanın 
sahibi oldu. 

gelenin fazlasını yaptık. Çalışmalarımızdan 
ödün vermedik. Böyle önemli müsabakala-
ra bir sene önceden hazırlanmaya başlıyo-
ruz. 2-3 haftalık bir süreç yetmiyor. Ağırlık 
ve koşu antrenmanları ile boks ve kick boks 
antrenmanları yaptık. Maçlar yaklaştıkça 
idman sayımızı artırdık. Çalışmaya son 
güne kadar devam edeceğiz. Hedefimiz her 
zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk 
ağızdan çıktığı kadar kolay olmuyor. Şam-
piyon olabilmek için hakkını verebilmemiz 
gerekiyor. Birincilik kürsüsünde ilimizi 
temsil etmek için elimizden gelen her şeyi 

DHA

EKONG REKABETEKONG REKABETii
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bir dönem Bursaspor forması giyen Nijeryalı stoper 
William Troost-Ekong’la görüşüyor. 28 yaşındaki oyuncu Galatasaray’ın da gündeminde

CEZAYİR Lig 1 
ekiplerinden MC 
Alger, sezon ön-

cesi son hazırlıklarını Er-
ciyes Yüksek İrtifa Kamp 
Merkezi’nde yapıyor. Dün 
Kayseri’ye gelen Cezayir 
Lig 1 takımlarından MC 
Alger, Erciyes Yüksek 
İrtifa Kamp Merkezi’nde 
kampa girdi. Türkiye’de 
daha önce Gaziantepspor, 
Diyarbakırspor ve Deniz-
lispor’da çalışan MC Alger 
Teknik Direktörü Faruk 
Hadzibegic, DHA’ya özel 
açıklamalarda bulundu. 
Hadzibegic konuşmasın-
da, “Kampta istedikleri-
mizi yapabiliyoruz. Hem 
otel hem de saha olarak 
tesisler üst seviyede. 
Kafamdaki kampı Burada 
yapabiliyorum. Şu an her 
şey çok iyi. Burada, ikisi 2. 
Lig, biri Süper Lig takımıy-
la olmak üzere 3 takımla 
hazırlık maçı yapacağız. 
Buradaki maçları çok 
önceden organize etmiş-
tik. İyi maçlar olacağını 
düşünüyorum. Ligden 
önceki son hazırlıklarımızı 
burada yapacağız. Burada 
3 maç oynayıp, evimize 
dönüp artık ligi bekleye-
ceğiz. Gitmeden gelecek 
senenin rezervasyonunu 
yapacağız. Türkiye benim 
evim. Burada daha önce 
çalıştım. Türkiye’yi çok 
seviyorum. Türkiye’de 
liglerinde üst seviyede 
olduğunu düşünüyorum. 
Avrupa’nın en önemli lig-
lerinden birisi de Türkiye 
Ligi. Türkiye futbolunun 
ve çevresindeki kalitenin 
farkındayım” dedi.

Cezayir’den
Kayseri’ye

CEZAYİR 
ekiplerinden MC 
Alger, sezon ön-

Madalyalar sahiplerini buldu



Beşiktaş Kulübü’nün İngiliz ekibi Burnley’den 1 yıllığına kiralık 
olarak kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, Siyah-be-
yazlılarda takımın en önemli parçalarından biri olmak istediğini 
söylerken, “Beşiktaş için en iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı 
hayatına dair ve transferine dair 
bilinmeyenleri anlattı. Futbol-

culuğa başladığı zamanı anlatan golcü 
oyuncu, “On dört yaşımdayken bir 
hazırlık maçı için bölgenin en iyi fut-
bolcularını seçmişlerdi ve ben aslında 
çok iyi oynamıştım, iki gol atmıştım o 
hazırlık maçında ama ona rağmen beni 
seçmemişlerdi. O gün babam, “Senin 
seçilmemen imkânsız, çok iyi oynadın. 
Seçmemeleri kabul edilemez, devam 
et. Yapacaksın, bu performansınla 
gelecekte futbolcu olacaksın” şeklinde 
bir konuşma yapmıştı benimle. Bu an 
çok değerliydi benim için. Geldiğim 
nokta için de tüm bu zorlukları aşarak 
geldiğimi söyleyebilirim” dedi.

■ Öncelikle biraz çocukluğunuz-
dan başlamak istiyoruz... Alışıla-
gelmişin dışında bir futbolculuk 
hikâyeniz var. Genellikle zor bir 
çocukluk döneminin ardından 
yıldızlaşan futbolculara aşina-
yız dünya futbolunda. Ancak siz 
ailenizin tüm imkânlarına rağmen 
hayallerinizin peşinden gitmiş ve 
günün sonunda da başarmış olan-
lardansınız. Bu süreçte karşınıza 
çıkan zorluklar neler oldu? 

Tabii ki çok keyifli bir çocukluk 
geçirdim. Ailem her konuda bana 
çok destek oldu, mutlu bir çocukluk 
dönemi geçirdim. Kendimi bildim bileli 
futbolu çok seviyorum, her zaman 
futbolcu olmayı hayal etmiştim. Şükür-
ler olsun ki şanslıyım ve profesyonel 
futbolcu olarak hayallerimi gerçekleşti-
rebildim. Yaşadığım zorluklar konu-
suna gelecek olursak ise tam olarak 
bir kulübün altyapısında oynamadım. 
Büyük kulüpler beni altyapı takımların-
da değerlendirmeyi tercih etmediler. 
Seçilen oyuncu olamadım genç yaşlar-
da ama çalışmaya devam ettim, hayalle-
rimin peşinde koşmaya devam ettim 
ve üst seviyelerde oynayan bir futbolcu 
olmayı başardım. 

■ Anneniz sizi anlattığı bir rö-
portajda, “Hamilelik dönemimde 
Wout’un karnımı tekmelediği gibi 
hiçbir çocuğum tekmelememişti” 
diyor. Haliyle annenizin futbolcu-
luk hayallerinize biraz daha ılımlı 
olduğunu seziyoruz ancak ailenin 
diğer üyelerinin yaklaşımı nasıldı 
bu duruma? 

Evet, doğru. Annem bu durumu 
sürekli dile getiriyor. Annem, küçük-
ken henüz bebek beziyle dolaşırken, 
diğer bebek bezlerini de tekmelediğimi 
anlatır. O aşağıda yemek pişirirken, te-
miz bebek bezleriyle top oynadığımı ve 
onları aşağı attığımı da anlatır bana sık-
lıkla. Haliyle evet, o en başından beri 
destekliyordu. Ailemin diğer üyeleri de 
aynı şekilde, kardeşlerim de benim bu 
hayalimi gerçekleştirme isteğimde bana 
her zaman çok büyük destek oldular. 

■ Hiç umutsuzluğa düştüğünüz, 
“Galiba olmayacak” dediğiniz bir 
dönem oldu mu?

Genel olarak umutsuzluğa kapıldı-
ğım bir durum hiçbir zaman olmadı 
çünkü ben daima hayallerinin peşinde 
koşan, istediği şeyi yapmaya çalışan bi-
riyim. Tabii ki zorluklarla karşılaştığım 
zamanlar oldu, “Acaba mı?” dediğim 
bazı dönemler oldu çünkü süreç zorlu 
ilerliyordu. On altı, on yedi yaşlarımda 
henüz amatördeyken böyle düşündü-
ğüm zamanlar oldu. Hatta ailem, “Tek 
düşündüğün şey futbolculuk ama eğer 
futbolcu olamazsan kendin için başka 
planlar da kur, başka planların da 
olsun” şeklinde bana gelmişlerdi. Böyle 
tavsiyelerde bulundular ama ben hep 
futbolcu olmayı düşündüm. 

■ Peki, hayatında bu durumu 
değiştiren bir an oldu mu?

On dört yaşımdayken bir hazırlık 
maçı için bölgenin en iyi futbolcula-
rını seçmişlerdi ve ben aslında çok iyi 
oynamıştım, iki gol atmıştım o hazırlık 
maçında ama ona rağmen beni seç-

memişlerdi. O gün babam, “Senin 
seçilmemen imkânsız, çok iyi oynadın. 
Seçmemeleri kabul edilemez, devam 
et. Yapacaksın, bu performansınla 
gelecekte futbolcu olacaksın” şeklinde 
bir konuşma yapmıştı benimle. Bu an 
çok değerliydi benim için. Geldiğim 
nokta için de tüm bu zorlukları aşarak 
geldiğimi söyleyebilirim. 

■ Beşiktaş, yaptığı Özkaynak 
Düzeni devrimiyle Türkiye’de 
futbol altyapıları anlamında öncü 
kulüp olma niteliğinde. Özkay-
nak Düzeni’nde yer alan futbolcu 
adaylarına ne gibi tavsiyeleriniz 
olur gelecekle ilgili?

Onlara en büyük tavsiyem kendileri-
ne güvenmeleri, asla vazgeçmemeleri 
ve hayallerin peşinden ciddi anlamda 
koşmaları olur. Yaptıkları işe inansın-
lar. Bir diğer tavsiyem de keyif almaları 
olur. Futbolculuk çok kısa bir zamanda 
biten bir meslek. Bu zamanlar bir daha 
geri gelmeyecek dolayısıyla her anın 
tadını çıkarmaları gerekiyor. Tabii 
ki daha iyi olmak için çok çalışarak 
ama aynı zamanda futbolun da onlara 
verdiği güzelliklerin keyfini sürerek 
yaşasınlar. 

■ Siz hem futbol ile ilgili hayal-
lerinizin peşinden koşarken, eği-
tim hayatınızı da aksatmayarak 
iki üniversite bitirdiniz. Futbol 
ve eğitimi bir arada sürdürmekte 
zorlandığınız dönemler oldu mu?

Çok zor olduğunu söyleyemem 
çünkü lise seviyesinde spor gazeteciliği 
okumuştum ve sonunda bir sertifika 
almıştım. O dönemlerde de zaten 
amatör olarak futbol oynuyordum. 
Haftada üç kez antrenman yapıyordum 
ve o anlamda diğer çocuklar gibiy-
dim benim için çok zorlayıcı olmadı. 
Ardından spor yöneticiliği okudum, o 
dönem biraz zorlayıcıydı çünkü aynı 
zamanda profesyonel futbolcu da 
olmuştum. Antrenman yoğunluğum 
da vardı ama onu da bitirdim. Sadece 
futbol oynayarak değil, başka şeyler de 
yaparak öğrenmek, ilerlemek istedim. 
Bu anlamda da evet, ikincisi biraz 
zorlayıcı oldu ama yine de yaptığım için 
çok mutluyum.

■ Kariyerinizde dönüm noktası 
olarak gördüğünüz bir olay var mı?

İlk dönüm noktası olarak şunu 
söyleyebilirim; Heracles’te oynarken 21 
yaşında ilk kez ilk on birde oynadığım 
maç Amsterdam Arena’da oynanan, 
Ajax maçıydı. 2-0 mağlup durumday-
ken maçın bitmesine on dakika kala gol 
atarak skoru 2-1 yaptım ve gerçekten 
saha içinde ağladım, o ilk golden sonra 
gözyaşlarıma hâkim olamadım. Bence 
kariyerimdeki en önemli dönüm nok-
tası bu andı. İlk profesyonel maçın, ilk 
ilk on birim, ilk golüm... Muazzam bir 
duyguydu. Diğerini de Hollanda Milli 
Takımı’na seçildiğim an olarak söyle-
yebilirim. O zaman AZ Alkmaar’da 
oynuyordum ve milli takım kadrosu 
açıklanacaktı. İdmandaydık, kulüp dok-
toruna “Böyle bir şey olursa, seçildiği-
mi öğrenirsen bana oradan bir işaret 
yap” dedim. O da saat on iki gibi, bana 
takıma girdiğimi belli eden bir işaret 
yaptı. O anda gözyaşlarımı tutamadım. 
Bu iki an, benim için çok önemliydi. 

■ Saha içindeki mücadeleci ve 
savaşçı kimliğinize her birimiz 
aşinayız. Peki, saha dışındaki 
Wout Weghorst nasıl biri? Hayat-
ta da sahada olduğu gibi mücade-
leden ve savaşmaktan korkmayan 
bir yapıda mısınız?

Aslında aynı kişiyim. Saha içindeki 
savaşçı kişiliğim, saha dışında da var. 
Çok sakin bir insanım ama istediğini 
almak için mücadele eden, savaşmak-
tan korkmayan, sizin de söylediğiniz 
gibiyim. Hayatta her şeyimi, iyi bir 
aile babası ve eş olmaya adıyorum. O 
yüzden saha içindeki yapımla, saha 
dışındaki yapım çok benzer. 

■ Beşiktaş’tan gelen teklifi ilk 

duyduğunuzda, kulübümüz hak-
kında hangi bilgileri öğrendiniz?

Wout Weghorst: Hemen internetten 
araştırmalar yaptım. Beşiktaş’ı zaten 
yıllardır biliyordum. Türkiye’deki üç 
büyük takımdan biri olduğunu, çok 
büyük başarılara sahip olan bir takım 
ve camia olduğunu biliyordum ama her 
şeyden önemlisi taraftarının ne kadar 
muazzam olduğunu uzun yıllardır bili-
yordum zaten. Ciddi anlamda çok özel 
bir taraftarı var Beşiktaş’ın. Teklifi de 
alınca, bunun özel bir durum olacağı-
nı ve taraftarla aramızda özel bir bağ 
kurabileceğimizi hissettim ve transfer 
teklifini kabul ettim.

■ Beşiktaşımızın tarihinde bir-
birinden değerli golcü isimler yer 
alıyor. Siz de basın toplantısında 
onlardan biri olan Gomez ile ilgi-
li, “Mario Gomez’le aramızdaki 
tek benzerlik burada en az onun 
kadar başarılı olmak olacaktır” 
demiştiniz. Beşiktaş’a ve önümüz-
deki sezona dair hayalleriniz ve 
hedefleriniz neler? 

Tabii ki en iyisi olmak istiyorum, 
takıma elimden geldiğince katkı sağla-
mak istiyorum. En temel hedefim bu 
çünkü Beşiktaş, muazzam taraftarıyla 
birlikte her zaman şampiyonluklara 
ve kupalara oynayan bir takım. Bu 
başarı yolculuğunda da her zaman 
takımımın en önemli parçalarından 
biri olmak istiyorum. Tabii ki bir forvet 
olarak da en büyük hedefim gol atmak. 
Zaten mesleğim, işim bu; gol atmak. 
Bu yüzden goller atıp, maçlar kazan-
dırıp takımımızın ortak amacına katkı 
sağlamak istiyorum. Gol kralı olmak da 
neden olmasın? Her futbolcunun, her 
golcünün hayalidir gol kralı olmak. 

■ Avusturya kampını tamamla-
dınız ve takım arkadaşlarınız ile 
hocalarınızla da tanıştınız. Taraf-
tarlarımız da Mainz maçıyla bir-
likte sizi ilk kez Beşiktaş forma-
sıyla izlemiş oldu. Kamp sürecini 
nasıl değerlendirirsiniz? 

İki kamp da çok iyi geçti. Hocamızla, 
takım arkadaşlarımızla beraber çok ça-
lışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Mainz 
maçı da ciddi anlamda Türk taraftarlar 
vardı ve kazandık. İlk maçımda galip 
gelmek de çok güzeldi. İyi çalışıyoruz, 
iyi hazırlanıyoruz. Sezona çok iyi bir 
şekilde başlamak için her şeyimizi 
veriyoruz. 

■ Takım içindeki atmosferle 
ilgili ilk izlenimleriniz neler oldu?

İnanılmaz derece iyi bir ortam var. 
Takım, iyi bir kadroya sahip. Arkadaş-
lık çok iyi. Önemli olan, takım ruhunu 
beraber ortaya koyup savaşmak zaten 
ve onu da yapıyoruz, yapacağız. 

■ Transfer süreci devam eder-
ken Valerien Ismael ile oluştur-
mak istediği sistem ve sizden 
beklentileri üzerine konuştunuz 

mu? Neler anlattı? Sizden beklen-
tileri nelerdi?

Evet, transfer sürecimizde hocayla 
görüştük. Benden beklentilerini anlattı. 
Benden ne istediğini anlattı. Aslında 
onun istediklerine ve beklentilerine 
tam karşılık verebilecek tipte bir fut-
bolcu olduğumu biliyordum, kendisi de 
bana söyledi. Hocamızla birkaç kez ko-
nuştuk, benim futbolculuk anlayışım ve 
onun teknik-taktik anlayışı gibi örtüşen 
çok önemli konular var aramızda. 

■ Transferinizin öncesinde veya 
takıma katıldıktan sonra Türkiye 
Süper Ligi’ni analiz edebildiniz 
mi? Oyun mantalitesi ve rakipler 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Süper Lig ile ilgili hocamızla görüş-
tüm. Transfer sürecinde de Beşiktaş 
Kulübü’nün profesyonelleriyle yaptı-
ğımız görüşmelerde bu konu hakkında 
bilgiler aldım. Ligin mantalitesiyle ilgili 
bilgiler verdiler. Bu konuda hiç endişeli 
değilim çünkü ben kendisini şartlara 
adapte etmeyi çok iyi bilen biriyim. O 
yüzden ligin herhangi bir şartına karşı 
çok iyi adapte olabileceğimi biliyorum. 
Beşiktaş zaten zorlu iki kulvarda da 
tepeye oynayan bir takım. Bu süreçte 
en iyisini vereceğimi ve en iyi şekilde 
adapte olacağımı da biliyorum.

■ Spor medyasında adınız 
Beşiktaş ile anılmaya başladığı 
andan itibaren taraftarlarımız 
süreci büyük bir merak ve istekle 
takip etti. Size de birçok kulübün 
transfer teklifinde bulunduğunu 
biliyoruz. Beşiktaş’ı tercih etmek-
teki başlıca sebepleriniz nelerdi? 

Kulübün beni çok istemesi, bana 
gösterdikleri ilgi tabii ki çok etkili oldu 
ama taraftarı da es geçemem. Taraf-
tarın bana olan sevgisi, ilgisi, hisleriyle 
ve duygularıyla yaşayan bir insan olan 
beni, profesyonelliğimin yanında çok 
etkiledi. Kararımdaki en büyük etken 
taraftarların bana gösterdiği ilgiydi. 
Zaten Türk futbolseverlerin ne kadar 
tutkulu olduğunu biliyordum. Beşiktaş 
taraftarının bu anlamda farklı bir yeri 
olduğunu da çok farkındayım. Çok 
değerli ve çok özel 
bir taraftarımız var. 
Bu sevgi, hislerime 
dokundu diyebili-
rim. O yüzden belki 
de en büyük faktör, 
Beşiktaş taraftarla-
rıydı.

■ Beşiktaşlı ta-
raftarlar tribünde 
kırdıkları rekor-
larla dünyanın 
dikkatini çeken 
ve çoğu futbol-
severin bildiği ve 
takip ettiği bir 
grup. Sizin Be-
şiktaşlı taraftar-

larla ilgili düşünceleriniz neler?
Beşiktaş taraftarının rekorlarını 

biliyorum, izledim de zaten teklif ilk 
geldiğinde. Az önce de söylediğim gibi 
çok özel bir taraftar grubu. Onlara kar-
şı çok özel, çok farklı bir bağ hissediyo-
rum. Bana yaptıkları, bana gönderdik-
leri hediyeler dolayısıyla. 

■ Hollanda, Almanya, İngiltere 
gibi tüm futbolseverlerin merakla 
takip ettiği liglerde forma giydi-
niz. Sizin için hangisinde oyna-
mak daha keyifliydi? 

Premier Lig’in dünyadaki en önemli 
ve en iyi lig olduğunu söylesem de be-
nim için Bundesliga çok farklı bir yerde 
çünkü orada Wolfsburg ile çok iyi bir 
sezon geçirdim, Şampiyonlar Ligi’ne 
katıldık. Benim açımdan, kariyerim 
açısından Almanya Bundesliga çok 
önemliydi ama Premier Lig de önem-
liydi. İkisini söyleyebilirim. 

■ Hollanda’nın dünya futboluna 
kazandırdığı ve keyifle izlediğimiz 
çok önemli isimler var. Sizin bu 
isimler arasında oyun tarzı olarak 
kendinize yakın hissettiğiniz ya 
da örnek aldığınız özel bir futbol-
cu var mı?

Wout Weghorst: Hollanda, sizin de 
bahsettiğiniz gibi çok önemli futbolcu-
lar çıkardı. Hepsine saygı duyuyorum 
ama benim genel bir tavrım var bu 
konuyla ilgili. Her zaman kendim ol-
mak istiyorum. Benim bir rol modelim 
varsa, o da kendimim. Ne kadar iyiye 
gidebileceğimi, ne kadar iyi olabilece-
ğimi ve kendi potansiyelimi yükseltmek 
isteyen bir futbolcuyum. 

■ Son olarak Beşiktaşlı taraf-
tarlara söylemek istedikleriniz 
varsa eğer onları alabiliriz... 

Wout Weghorst: Sürekli söylüyorum, 
onlar çok özel taraftar gruplarından 
biri. Avrupa’nın çoğu kulübünde bu-
lunmayacak cinsten bir taraftar toplu-
luğuna sahibiz. Bu sezon onlarla çok iyi 
zaman geçireceğiz, çok iyi işler yapmak 
istiyorum onlar için ve savaşacağım, 
mücadele edeceğim. Çok güzel zaferler 
kutlayacağız hep beraber, Beşiktaş 
taraftarlarına çok müteşekkirim.

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

*
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
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Beşiktaş Kulübü’nün İngiliz ekibi Burnley’den 1 yıllığına kiralık 
olarak kadrosuna kattığı Hollandalı forvet Wout Weghorst, Siyah-be-
yazlılarda takımın en önemli parçalarından biri olmak istediğini 
söylerken, “Beşiktaş için en iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi

memişlerdi. O gün babam, “Senin 
seçilmemen imkânsız, çok iyi oynadın. 
Seçmemeleri kabul edilemez, devam 
et. Yapacaksın, bu performansınla 
gelecekte futbolcu olacaksın” şeklinde 
bir konuşma yapmıştı benimle. Bu an 
çok değerliydi benim için. Geldiğim 
nokta için de tüm bu zorlukları aşarak 
geldiğimi söyleyebilirim. 

yaptığı Özkaynak 
geldiğimi söyleyebilirim. 

yaptığı Özkaynak 
geldiğimi söyleyebilirim. 

Düzeni devrimiyle Türkiye’de 
futbol altyapıları anlamında öncü 
kulüp olma niteliğinde. Özkay-
futbol altyapıları anlamında öncü 
kulüp olma niteliğinde. Özkay-
futbol altyapıları anlamında öncü 

nak Düzeni’nde yer alan futbolcu 
adaylarına ne gibi tavsiyeleriniz 
olur gelecekle ilgili?

en büyük tavsiyem kendileri-
ne güvenmeleri, asla vazgeçmemeleri 
ve hayallerin peşinden ciddi anlamda 
koşmaları olur. Yaptıkları işe inansın-
lar. Bir diğer tavsiyem de keyif almaları 
olur. Futbolculuk çok kısa bir zamanda 
biten bir meslek. Bu zamanlar bir daha 
geri gelmeyecek dolayısıyla her anın 
tadını çıkarmaları gerekiyor. Tabii 
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SÖZLERİ ve müziği Melis 
Fis’e ait olan şarkının, düzen-
lemesi birçok işinde birlikte 
çalıştığı Sezer Dinç imzası 
taşıyor. Popüler müzikte 
harikalar yaratan Fis, “Uyku 
Yok” ile hüzünlü sözlerle 
dans ettirmeyi başarıyor. 
Daha önce Mustafa Sandal, 
Batu Akdeniz, Ege Balkız gibi 
isimlerle yaptığı şarkılarla da 
adından bahsettiren Melis Fis, 
son şarkısını şu sözlerle anlattı: 
“Uyku Yok; yayın tarihinden tam 
1 yıl önce, bir gece vakti evimin 
salonunda piyano başında yazdığım 
bir şarkı. İlk yazdığım versiyonu şu 
an dinlediğinizden çok daha yavaş 
ve hüzünlüydü aslında. Zaman 
geçti üstünden ve bu şarkıyı gün 
yüzüne çıkarmak istediğine karar 
verdim. Babam hep Türk ezgileri, 
enstrüman olarak da yaylı sazlar ve 

darbuka kullanmamı isterdi şarkıla-
rımda. Ben de dedim ki işte bu sefer 
biraz zorlayacağım şartları ve daha 
önce yapmadığım sound’da bir iş 
yapacağım. Aranjörüm Sezer Dinç 
ile şarkıyı ilk yazdığım versiyonun-
dan bambaşka bir yere getirdik. 4-5 
arkadaşımla koro kayıtları aldık. 
Perdesiz gitar çaldırdık. Babam her 
aşamada işin içindeydi ve tüm plan-
lamaları o yaptı.”

Muharrem Ayı mesajın-
da birlik ve beraberliğe 
dikkat çeken Küçük-

çekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, “Tarihimizde derin 
üzüntü duyduğumuz bir takım 
hadiselerin yaşandığı Muhar-
rem ayında birlik, beraberlik, 
paylaşma ve dayanışma kül-
türünün bir parçası olarak 
Aşevimizde pişirilen aşureleri 
vatandaşlarımıza ikram ettik. 
Hz. Hüseyin’in ve arkadaşları-
nın şehadetinin hüznünü taşıyan 
ve manevi değeri yüksek olan 
Muharrem ayının kardeşliğimi-

zin güçlenmesine ve bu günlerin 
barış ile hoşgörüye olan inancı-
mızı artırmasına vesile olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

Binlerce vatandaşa ikram
Muharrem ayında Küçükçek-
mece Belediyesi Aşevi’nde 
kazanlar,  birlik, kardeşlik ve 
sevgiyi temsil eden aşure için 
kaynadı.  Aşure dağıtımı, ilçede 
sıcak yemek desteği verilen 
ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü 
büyükler başta olmak üzere, 
kentin işlek noktalarında ger-
çekleştirildi. Kütüphaneler ve 
kültür merkezlerindeki öğren-
ciler ve kursiyerlere de aşure 
ikramı yapıldı. Cennet Mahal-
lesi, Mehmet Akif Mahallesi, 
Sefaköy ve ilçedeki hastanelerin 
bahçelerinde kurulan stantlarda 
binlerce aşure vatandaşlarla 
buluşturuldu.

NOSTALGİA Sessions isimli EP 
projesinin ilk şarkısı Son Arzum’u 
yayımlamanın heyecanını yaşayan 
sanatçı, bu projenin kendisi için çok 
özel bir yere sahip olduğunu da dile 
getirdi. 10 yılı aşkın bir süredir sosyal 
medya hesabı ve YouTube kanalı 
üzerinden coverladığı şarkıları pay-
laşmasına rağmen ilk defa bir cover 
çalışmasını yayımlayan Selin, nostaljik 
şarkıların kendi müziğinin temelini 
ve özünü oluşturduğunu düşünüyor. 
Selin, bu özel proje ile ilgili duygula-
rını ise şu şekilde ifade ediyor: “Şu an 
yazmaktan ve söylemekten hoşlandı-
ğım müzik, anne ve babamın kuşağı-
nın dinlediği müzikten çok farklı olsa 
da bu değişimi müziğin etrafındaki 
teknolojinin değişimiyle açıklamak 
yanlış olmayacaktır. Benim kuşağımın 
müziğinin 1970’lerdeki müziğin özün-
deki estetik üzerine inşa edildiğini ve 

dönem şarkılarının, müziğimin teme-
lini ve özünü oluşturduğunu düşünü-
yorum. Babamla birlikte son iki yıldır 
birçok Türkçe şarkıyı coverlayarak 
sosyal medyada paylaşmış olsak da 
bu zamana kadar hiçbir cover çalış-
mamızı yayımlamamıştık. Şarkı vokal 
açısından bana çok şey öğretti ve 
şarkıyı yorumlarken büyük bir keyif 
aldım. Anne ve babamın gençliğine 
eşlik eden şarkıları seslendirmek ve 
yeni nesle yayabilmek çok güzel bir 
his. Bu sebeple çok özel bir çalışma 
oldu benim için. Umarım dinleyen 
herkes aynı hissi ve keyfi  paylaşır.”

Babası da destek veriyor
Sözleri Ülkü Aker’e ait, bestesi ise 
anonim olan, döneme damgasını vur-
muş unutulmaz esere farklı bir yorum 
getirerek yeni nesil ile buluşturan Se-
lin, babası Selim Geçit’in prodüktör 
koltuğunda oturduğu projenin kapak 
tasarımında William Pavli ile çalıştı. 

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı 
dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara 
57 bin 226 porsiyon aşure ikramında bulundu

Kendi söz bestelerine imza atarak arka arkaya çıkardığı şarkıları ile son dönemin dikkat 
çeken isimlerinden olan Selin, Nilüfer’in 1976 yılında yayımlanan Selam Söyle albümünde 
yer alan Son Arzum şarkısını kendine has tarzı ile yorumlayarak dinleyicilerle buluşturdu

YAKUP TEZCAN AYNUR CİHAN
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ASUREYİ PAYLASTIASUREYİ PAYLASTI 1976 YILINA

YOLCULUK

ESENYURT Belediyesi de, Muharrem 
Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ik-
ramında bulundu. Esenyurt Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muhar-
rem Ayı vesilesiyle, vatandaşlara aşure 
dağıttı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’n-
da yapılan etkinlikte, belediyenin mobil 
ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure 
ikramında bulunuldu. Esenyurt Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli 
Cem Alper Akyüz, “Esenyurt Belediyesi 
olarak her yıl Başkanımız Kemal Deniz 
Bozkurt’un talimatları doğrultusunda 
Muharrem Ayı vesilesiyle ilçenin belli nok-
talarında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı 
yapmaktayız. Bu hizmetin Hakk katında 
kabul olmasını diliyoruz” dedi.

Esenyurt’ta da aynı manzara

ve müziği Melis 
Fis’e ait olan şarkının, düzen-
lemesi birçok işinde birlikte 
çalıştığı Sezer Dinç imzası 
taşıyor. Popüler müzikte 
harikalar yaratan Fis, “Uyku 
Yok” ile hüzünlü sözlerle 
dans ettirmeyi başarıyor. 
Daha önce Mustafa Sandal, 
Batu Akdeniz, Ege Balkız gibi 
isimlerle yaptığı şarkılarla da 
adından bahsettiren Melis Fis, 

Yeni neslin favori sanatçısı Melis Fis’in 
son şarkısı “Uyku Yok” , Sony Music 
Türkiye etiketiyle yayınlandı

MELİS’LE BERABER 
UYKU YOK!


