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Hollanda’ya
bakınca…

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri

darbesinin 41'inci yılı nedeniyle bir
açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamasında 
şu ifadeleri kullandı: "İktidarını 
12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle
hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini
“Allah’ın lütfu” olarak görenler, Gazi

Meclisimiz’e
düşmanlıkta
darbecilerden
geri kalmayanlar
demokrasimizi
yüceltemez. İlk
seçimde, 12 Eylül
ruhunu da
tarihin tozlu 
raflarına
kaldıracağız."

ç

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

12 Eylül ruhunu
rafa kaldıracağız

Damga'ya konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ileride Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşıp 
AK Parti'nin başına geçeceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. “Sayın Erdoğan seçimi kazanamayacağına
inandığı anda partisi buharlaşır” diyen Babacan, “Şu anda tek kişiye dayalı bir parti var. Eğer o kişi yoksa
arkasında ki sistem de yok demektir. Dolayısıyla olmayan partinin başına geçilmez” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleşen İstanbul
Oral B Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye’den ve

dünyadan 500 triatlet katıldı. Sporcular 2,3 
kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 
10 kilometre koşudan oluşan par-
kurda mücadele etti. İstanbul
Oral B Boğaziçi Triatlonu’nda
Elit Erkekler birincisi, Yüz
Bin Koş Spor Kulü-
bü’nden Gültıgın Er
Elit Kadınlar katego-
risi birincisi Göztepe
Spor Kulübü’nden
İpek Öztosun 
oldu. I SAYFA 15

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,
partisinin Büyükçekmece ilçe binasının açılı-

şına katıldı. Açılışın ardından Damga'nın sorularını
yanıtlayan Babacan, Millet İttifakı hakkında, “Parla-
menter sistem isteyenler partilerle bir ilişkimiz var.
Bu ilişki ilerde bir ittifaka dönüşür mü? Şu anda ko-
nuşmak için biraz erken” dedi. Babacan, “Size AK
Parti'den benzer bir teklif gelirse nasıl karşılık verirsi-
niz?” sorusuna da “Şu anda ülkeyi yöneten zihniye-
tin Türkiye'nin yararına bir şey yapması mümkün
değil. Ben diyorum ki sistem de değişmeli, zihniyet
de değişmeli, topyekün iktidar da değişmeli. Başka
türlü bu ülke düzelmez” cevabını verdi. 
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Maltepe'deotel odasında ölü
bulunan 23 yaşındaki Sedanur

Şen'in babası İbrahim Şen, “Onu bile
bile otel odasına götürüyor. Sırf
madde vermek için benim kızımı 
öldürüyor orada” diye konuştu. Şen,
“23 yaşındaki meleğimi toprağa ver-
dim. Hiçbir suçu olmayan, sadece
psikolojik rahat-
sızlığı olan tedavi
gören bu arada
psikolojik rahat-
sızlığından dolayı
maddeye bulaşan
bir kız. Tedavi 
görüyordu, hem
madde hem de
psikolojik” dedi.
I SAYFA 8
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Otel odasında
kızımı öldürdü

ACILI BABA FERYAT ETTİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sedanur Şen

Bağcılar Belediyesi’nin, kentsel
dönüşüm uygulamalarındaki

sorunların çözümü, dönüşüm süreci-
nin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde
yönetilmesi amacıyla hazırladığı
‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan onaylandı. Belediye Başkanı 
Çağırıcı, “Kentsel
Dönüşümde 
olmazsa olmazı-
mız; yerinde 
dönüşümdür.
İstiyoruz ki; 
Bağcılar’ın 
cefasını çeken, 
sefasını da 
sürsün” dedi.
I SAYFA 4
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Cefasını çeken
sefasını sürsün

YERİNDE DÖNÜŞÜM

lokman Çağırıcı

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD), 

26. MÜSİAD Olağan Genel 
Kurulu’nda 7.başkanını seçti. 
2017 yılından beri görevi yürüten
Abdurahman Kaan bayrağı, seçim-
lere tek aday olarak giren Mahmut
Asmalı’ya devretti. Asmalı, “MÜSİ-
AD’da aldığım
her görev, benim
ve ailem için bir
şereftir. Bu şerefli
ve kutsal görevim
süresince var 
gücümle 
çalışacağıma 
huzurlarınızda
söz veriyorum”
dedi. I SAYFA 6
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İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge katı-
lanlar, miting alanına girişte maske kontrolün-

den geçirilse de alana girer
girmez maskelerini çıkardı.
Ataköy'den mitinge gelen
Melek Yokeş (65) “Bu aşıla-
rın ne olduğunu bilmiyoruz.
Onun için bu alana aşı karşıtı
olarak geldik. Ama aşı karşıtı
değiliz. Aynı zamanda iki
aşımı oldum. Ancak aşı oldu-
ğumda bu kadar bilinçli de-
ğildim” diye konuştu. I SAYFA 5

ç

MÜSİAD'ın 7. 
başkanı Asmalı

ASMALI BAYRAĞI DEVRALDI

Mahmut Asmalı

OLMAYAN PARTıNıN
BAsıNA GECıLMEZ!

SiSTEM, ZiHNiYET VE TOPYEKÜN
iKTiDAR DEĞiŞMELi

Damga'nın “Sizin için şöyle bir iddia var; Ali
Babacan ne yapıp edip sonunda sayın Erdo-

ğan'la anlaşacak. Tayyip Bey kazanamayacağı seçimi
görürse Babacan'ı partinin başına getirecek. Buna ne
diyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Babacan, “Sayın
Erdoğan seçimi kazanamayacağına inandığı anda
partisi buharlaşır. Şu anda tek kişiye 
dayalı bir parti var. Eğer o kişi yoksa 
arkasında ki sistem de yok demektir. 
Dolayısıyla olmayan partinin başına geçil-
mez” ifadelerini kullandı. Babacan, erken
seçim konusunda da “İktidarın mevcut
şartlarda elindeki gücü riske atacağını 
düşünmüyorum. Elinden geldiği kadar
uzatacaktır” yorumunu yaptı. I SAYFA 9
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iKTiDAR BU ŞARTLARDA 
KENDiNi RiSKE ATMAYACAKTIR

İbrahim Gül 3 sene önce kuaförlük
mesleğini yapmak için İtalya'ya ta-

şındı. 3 gün önce hem kuaför dükkanına
malzeme almak hem de saç ektirmek için
Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Bağcılar'daki
özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için
giden Gül, hastanede hayatını kaybetti. Has-
tane görevlileri Gül'ün operasyondan önce

kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber
vermesi üzerine hastaneye Gül'ün meslek
öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, “Vefat
ettiğini öğrenince morga girmek istedim. 
Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm
onu çünkü hastane bize ameliyattan önce
kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey
yok kan vardı” diye konuştu. I SAYFA 5
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KALP KRiZiNDEN ÖLDÜĞÜNÜ SAVUNDULAR

KEFENiNDEN
KAN SIZMISTI

Bağcılar'da 28 yaşındaki
İbrahim Gül saç ekimi için
gittiği özel hastanede
hayatını kaybetti. İbrahim
Gül'ün cansız bedenini
morgta ilk gören meslek
Öğretmeni Dilek Özbek, 
“Kefeninden kan sızmıştı”
diye konuştu
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Beylikdüzü Belediyesi, özel 
sağlık kuruluşları iş birliğiyle 217

çocuk için Yakuplu Kent Ormanı’nda
Sünnet Şöleni düzenledi. Bu yıl 6.’sı dü-
zenlenen etkinliğe katılan çocuklar ve

aileleri çeşitli atölyeler, ya-
rışmalar ve çocuk oyun-
ları ile doyasıya eğlendi.
Şölene katılan Belediye

Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylik-
düzü’nde sosyal bele-

diyeciliğin gereği
olan her noktada

ailelerimizin ya-
nında olmaya devam
edeceğiz” dedi. 16’DA
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Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin

ülkelerine döndürülmesi için komşu
ülkeler olarak inisiyatif aldıklarını be-
lirterek, "BM Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği'yle Suriyeliler başta olmak

üzere mültecile-
rin ülkelerine
döndürülmesi
için çalışmaları-
mız var. İnsanları
hemen gönder-
mek doğru da
değil, mümkün
de değil" açıkla-
masını yaptı. 
I SAYFA 7
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MÜLTECİ AÇIKLAMASI

Hemen göndermek
mümkün değil!

Mevlüt Çavuşoğlu

CHP Grup Başkanvekili 
Engin Özkoç, eski AK Parti

Tokat Milletvekili Resul Tosun’un
“Laiklik anayasadan çıkarılsın” 
açıklaması hakkında, “Tosun, çağın
gereklerini iyi anlayan bir ecdada

sahip olduğun-
dan, laiklik 
ilkesini anlama-
mış baskıcı bir 
rejimden kaçar-
ken Afganis-
tan'da uçağın
kanatlarından
düşüp ölmedi”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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LAİKLİK ATIŞMASI

Tosun uçaktan 
düşüp ölmedi!

engin özkoç

HABERİN
DEVAMI
SAYFA
2’DE

ÇOCUKlArI 
KÖR EDİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980
askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj pay-

laştı. Millet düşmanlarının birçok kez demokrasiye
saldırdığını belirten Çelik “Her darbe, millet düşmanlı-
ğıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir arada olamaz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Bir daha asla başa-
ramayacaklar” mesajını paylaştı. Memleket Partisi Genel
Başkanı Muharrem İnce ise “Bugün ülkemize yaşatılan
tüm kötülüklerin tohumları 12 Eylül darbesiyle ekilmiştir”
derken, İYİ Parti Lideri Akşener, “Tarihimizin demokrasi
ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan 12 Eylül darbe-
sinin yıl dönümünde; karanlık vicdanlar karşısında de-
mokrasi bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatlarımızı
rahmetle anıyorum” açıklamasında bulundu. I SAYFA 7

ç

MeHMeT
MerT

özel
HABer

ADI iYi PARTi iLE ANILAN HAYRÜNNiSA GÜL iÇiN NE DEDi?
Ali Babacan, “Sayın Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün ismi İYİ Parti ile anılıyor. Siz bu
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Ben böyle bir şey duymadım. Bilmediğim
bir konuda yorum yapmam doğru olmaz” cevabını verdi. Babacan, Cumhurbaşkanlığı
adaylığı konusunda da “Her partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Ama
bu sistemde ister istemez ortak adaylık formülleri konuşuluyor” ifadelerini kullandı.  

ERKEN
SEÇİM 

İHTİMALİ

ÇOK ZAYIF

Aşılı aşı
karşıtları!

Bayrampaşa'da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki
annesi yüksel Sevinç'i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla
öldürdü. Haluk Sevinç, cinayeti işledikten sonra karakola
gidip "annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. I SAYFA 3
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YÜZ yüze eğitime geçişte 
çocukların hızlı bir adap-
tasyon süreci yaşayacağını 

düşündüğünü söyleyen Ayşe 
Kucuroğlu, “Bir şekilde hepimizin 
pandemi ile yaşamayı öğrenmesi 
gerekecek. Hayat devam ediyor. 
Bu nedenle yeni önlemlerle açılan 
okullarda, başta çocuklar olmak 
üzere hepimizin kolay adapte 
olması ve yeni düzenlemelere 
en hızlı biçimde uyması sürecin 
sorunsuz geçmesinde çok önemli 
olacaktır’’dedi.Pandemi sürecinin 
zor ve bunaltıcı geçtiğini ancak 
yeni döneme çocukların da hazır 
olduğunu anlatan Kucuroğlu; 
‘’Hepimiz bu süreçte çok bunaldık 
ve yorulduk. Kendi çocuklarım-
dan da gözlemlediğim gibi yeni 
döneme çok hazırız. Çocuklarımız, 
alınan önlemlerle okula dönmeyi, 
öğretmenlerine ve arkadaşlarına 
kavuşmayı dört gözle bekliyorlar” 
ifadelerini kullandı.
Paylaşarak büyürler

Pandemi sürecinde sosyalleşme-
nin çocuklar için oldukça önemli 
olduğunun altını çizen etkisinden 
Ayşe Kucuroğlu; “Çocuklar için 

sosyalleşmek ve korunduklarını 
hissetmek çok önemlidir. Ço-
cuklar paylaşarak büyür. Bu dö-
nemde kendi evlerinde anne ve 
babalarının desteğiyle okuldaki 
gibi sosyalleşmeleri çok önem-
lidir. Koronavirüs bu dönemde 
öğrencilerin kariyer streslerini 
arttırmış olabilir fakat okula 
dönmeleri ile birlikte bu stres 
kesinlikle ortadan kalkacak-
tır” dedi. Çocukların evde 
kaldığı süre boyunca tekno-
lojiyi verimli kullandıklarını 
ve yüz yüze iletişimde sorun 
yaşamayacaklarını söyleyen 
Kucuroğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı; “Bana göre 
çocuklar bu duruma bizden 
çok daha kolay adapte 
oldular. Evde kaldıkları 
süre boyunca bence tek-
nolojiyi olumlu kullanarak 
arkadaşlarıyla iletişimlerini 
koparmadılar ve derslerini 
takip ettiler. Bence okula 
döndükleri andan itibaren 
yüz yüze iletişimde hiç bir 
problem yaşamayacaklar. Yeni 
nesil gümbür gümbür geliyor.”

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
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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
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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
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tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
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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."
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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.
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çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
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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
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minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
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yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
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huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
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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.

6 Eylül’de başlayan 24. Kuşadası Altın 
Güvercin Beste Yarışması, sevilen pop 
müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın sahne 
aldığı bir konserle devam etti. Altın Gü-
vercin Amfi Tiyatro’da düzenlenen kon-

sere Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası 
Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin 
Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KU-

SAV) iş birliğinde düzenlenen 24.Kuşadası 
Altın Güvercin Beste Yarışması, tüm coşkusu 
ve heyecanı ile devam ediyor. 12 Eylül akşamı 
düzenlenecek Büyük Final Gecesi ile sona 
erecek olan Altın Güvercin, Okan Bayülgen 
ve ekibi tarafından yarışmanın tarihini ortaya 
koymak amacıyla hazırlanan “Bir Notanın 
Hikâyesi” adlı belgesel gösteriminin ardından 
Türk pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Bastık’ı 
ağırladı.  Katılımcıların aşı kartı veya PCR testi 
kontrollerinin ardından kabul edildiği konsere 
çok sayıda davetli ile CHP Tokat Milletvekili 
Kadim Durmaz, Kuşadası Belediye Başkanı 
Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Tuzlukçu 
Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, KUSAV 
Başkanı Levent Köylü, belediye başkan yar-
dımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Ünlü sanatçı 
Bastık, seslendirdiği bir birinden güzel şarkılar 
ve muhteşem sahne performansıyla Kuşadalı-
lara unutamayacakları bir gece yaşattı. 
Sanatın yanında olacağız

Konser sonun-
da pop müzik 
sanatçısı Zeynep 
Bastık’a çiçek 
ve plaket veren 
Kuşadası Be-
lediye Başkanı 
Ömer Günel, 
“24’ncüsünü ya-
şayacağımız Altın 
Güvercin Beste 

Yarışması heyecanımıza ortak olduğu için de-
ğerli sanatçımız Zeynep Bastık’a ve siz değerli 
Kuşadalılara çok teşekkür ederim. Altın Gü-
vercin Türkiye’nin ilk ve tek pop müzik beste 
yarışması olma özelliğini koruyor. Kuşadası 
Belediyesi olarak geçtiğimiz sene pandeminin 
zor koşullarına rağmen, sanatçılarımızın sahne 
yapmadığı bir ortamda Altın Güvercin’i düzen-
lemiştik. Bu sene ise Altın Güvercin’i 24’üncü 
kez kanatlandırıyoruz. Kuşadası Belediyesi her 
zaman sanatın ve sanatçının yanında olacak-
tır.  Sevgili Zeynep Bastık benim çok severek 
dinlediğim Türkiye’nin önemli seslerinden biri. 
Bugün kendisini ağırlıyor olmak bizlere büyük 
mutluluk verdi” dedi. 

Çok kıymetli buluyorum
Ünlü sanatçı Zeynep Bastık ise, 

“Altın Güvercin Beste Yarışması 
uzun yılların ardından sizin saye-
nizde yeniden düzenledi. Yaptı-
ğınız işi çok kıymetli buluyorum. 

Türkiye’ye çok değerli sanatçılar 
kazandırmış köklü bir beste yarış-
masını yeniden canlandırmak çok 

önemli bir iş. Sanata verdi-
ğiniz destekten dolayı 
sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Bugün 
sizlerle olmak bana da 
büyük keyif verdi” 
diye konuştu.

 Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), pandemi döneminde evde meydana gelen kazalar sonucu hem 
yetişkinlerde hem de çocuklarda göz yaralanmalarının dikkat çekici bir şekilde arttığını açıkladı
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TÜRK Oftalmoloji Derneği 
Oküler Travma ve Medi-
kolegal Oftalmoloji Birimi 

Başkanı Prof. Dr. Erdinç Aydın, 
pandemi döneminde evde mey-
dana gelen kazalarda 4 yaş altı 
çocukların göz yaralanmalarına en 
çok maruz kalanlar olduğunu ve 
kalıcı görme kayıpları yaşandığını 
belirtti.
 Yılda 55 milyon kişi 

Prof. Dr. Erdinç Aydın, göz trav-
malarının, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de görme kaybının 
en çok görülen sebepleri arasın-
da olduğunu belirterek, “Dünya 
Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 
her yıl 55 milyon göz yaralanması 
meydana geliyor. Göz travmaları 
nedeniyle de her yıl 19 milyon kişi 
tek taraflı, 1 milyon 600 bin kişi ise 
bilateral görme (iki gözde birden 
görme kaybı) yetisini kaybediyor.” 

dedi. 
Kazalar kör bırakıyor

Dünyadaki gibi ülkemizde 
de travmaların yüzde 41’inin ev 
kazalarında meydana geldiğini ve 
sıklıkla çocuklarda görüldüğüne 
dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, “En 
çok yüzde 32’lik oranla künt cisim 
travmaları, daha sonra da yüzde 14 
ile cam, makas, bıçak kesici cisim 
yaralanmaları şeklinde oluşmak-
tadır. Yaralanmaların yüzde 70 
oranında ön segment yani gözün 
saydam kısmının yaralanması 
şeklinde meydana geliyor. Bir 
diğer önemli gelişme ise Covid-19 
pandemi döneminde ev kazaları-
nın artışına bağlı olarak ev içi göz 
travmalarının sayısında da dikkat 
çeken şekilde artış yaşandı.” diye 
konuştu.
Azaltmanın yolları

Erişkinlerde göz travmaları sık-
lıkla iş kazaları ve spor yaralanma-
ları şeklinde olduğunu, çalışanların 

3 mm’lik polikarbon koruyucu 
gözlük ve siperlik kullanmasının 
zorunlu hale getirilmesi ve belli 
aralıklar ile denetlenerek kullanı-
mının teşvik edilmesi gerektiğine 
vurgu yapan Prof. Dr. Aydın şöyle 
devam etti: “Spor travmalarını ön-
lemek için kullanılacak gözlüklerin 
koruyuculuğu, yapılan spor dalının 
temaslı veya temassız olmasına 
göre farklılık göstermektedir. Ço-
cukluklardaki yaralanmalar basit 
önlemlerle birçoğu engelle-
nebilir. Korumalı toprakla-
malı-priz kullanımı, kesici ve 
delici cisimlerin kapalı veya 
çocukların ulaşamayacağı yer-
lerde tutulması, keskin dolap 
ve kapı kenarlarına silikon çer-
çeveler yapıştırılması, devrime 
olasılığı olan TV ve cam do-
lapların sabitlenmesi, kapılara 
stoper konması, kapı kollarının 
keskin köşeli olmaması olası 
birçok kazayı önleyecektir.”

ZEYNEP VURAL

PROF. Dr. Erdinç Aydın 
ayrıca pandemi sürecinde trafik 
kazalarında ve ev dışı kazalarda 
azalma olduğunu, buna karşın ev 
kazalarında ve istismara bağlı göz 
yaralanmalarında artış görüldüğü-

nü belirtti. 
Özellikle 4 
yaş altı er-
kek çocukla-
rın travma-
lardan daha 
fazla etki-
lendiğini ve 
kalıcı görme 
kayıpları ya-
şadıklarını 
sözlerine 
ekledi. 

4 yaş altı çocuklar 
kaza mağduru

YENi NESiL GUMBUR 
GUMBUR GELiYOR!
Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen, beş çocuk annesi Ayşe Kucuroğlu, “Bence okula döndükleri an-
dan itibaren yüz yüze iletişimde hiç bir problem yaşamayacaklar. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor” dedi

Prof. Prof. Dr. Erdinç Aydın

sosyalleşmek ve korunduklarını 
hissetmek çok önemlidir. Ço-
cuklar paylaşarak büyür. Bu dö-
nemde kendi evlerinde anne ve 
babalarının desteğiyle okuldaki 
gibi sosyalleşmeleri çok önem-
lidir. Koronavirüs bu dönemde 
öğrencilerin kariyer streslerini 
arttırmış olabilir fakat okula 
dönmeleri ile birlikte bu stres 
kesinlikle ortadan kalkacak-
tır” dedi. Çocukların evde 
kaldığı süre boyunca tekno-
lojiyi verimli kullandıklarını 
ve yüz yüze iletişimde sorun 
yaşamayacaklarını söyleyen 
Kucuroğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı; “Bana göre 
çocuklar bu duruma bizden 
çok daha kolay adapte 
oldular. Evde kaldıkları 
süre boyunca bence tek-
nolojiyi olumlu kullanarak 
arkadaşlarıyla iletişimlerini 
koparmadılar ve derslerini 
takip ettiler. Bence okula 
döndükleri andan itibaren 
yüz yüze iletişimde hiç bir 
problem yaşamayacaklar. Yeni 
nesil gümbür gümbür geliyor.”
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OLAY 15.00 sıralarında Cevat-
paşa Mahallesinde meydana 
geldi. İddiaya göre, annesi 80 

yaşındaki Yüksel Sevinç ile aynı evde 
yaşayan Haluk Sevinç annesiyle tartış-
maya başladı. Çıkan tartışma sonrası 
Haluk Sevinç mutfağa gidip ekmek 
bıçağı aldı. Annesini, evin koridorunda 
yakalayıp bıçaklamaya başladı. Anne-
sini defalarca bıçaklayan Haluk Sevinç 
evin kapısını açık bırakıp kaçtı. Kom-
şuların ihbarı sonrası olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri tarafından Yüksel Sevinç’in 
hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha yeni çıkmış
Polis ekipleri olayla ilgili olarak Ha-

luk Sevinç’i arama çalışması başlattı. 
Bir süre sonra Sevinç polis merkezine 
giderek “Annemi öldürdüm” diyerek 
teslim oldu. Sevinç gözaltına alındı. 
Öldürülen yaşlı kadının bir komşusu, 
“Oğlu gelip boğazını kesmiş. Annesini 
öldüren kişinin aklı dengesi yerinde 
olmadığı söyleniyor. Annesini eve 
gelerek öldürdü” dedi. Ekiplerin 
çalışmaları sonrası Yüksel Sevinç’in 
cenazsi otopsi yapılmak üzere Adli 
Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, 
Haluk Sevinç’in daha önceden bir 

kişiyi bıçakladığı için cezaevine girdi-
ği, yakın bir zamanda tahliye edildiği 
öğrenildi. DHA

OLAY, dün saat 15.30 sıralarında 
yapım çalışması devam eden 
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultan-

beyli metro hattının Veysel Karani Ma-
hallesi durağında meydana geldi. Metro 
inşaat sahasında işçilerin çalışması 

esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle 
göçük meydana geldi. Göçük altında ka-
lan işçilerden Ömer E. ve İsmail Ö. yara-
lı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan 
işçilerden Ömer E. yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın 

ardından olay yerine gelerek inceleme 
yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruş-
turma başlattı. Çevre sakini Davut Kaya, 
“Yandan kayma yaptı dediler. İki yaralı 
var dediler, onlardan biri de hastanede 
hayatını kaybetmiş” dedi. 

Sancaktepe’de metroda göçükSancaktepe’de metroda göçük
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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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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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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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Bayrampaşa’da Haluk Sevinç, tartıştığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Se-
vinç’i mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdü. Haluk Sevinç, cinayeti 
işledikten sonra karakola gidip “Annemi öldürdüm” diyerek teslim oldu

OZ ANNESOZ ANNESiiNNiiN N 
BOGAZINI KESTBOGAZINI KESTii

OLAY dün akşam saat 22.30 
sıralarında İdealistkent Cad-
desi üzerinde bulunun alışveriş 

merkezinin önünde meydana geldi. 
Edinilen biliye göre ismi öğrenileme-
yen otomobil sürücüsü ve motosikletli 
kuryeler arasında bilinmeyen bir ne-
denle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın 
ardından otomobil sürücüsü, aracını 
çevrede bulunanların üzerine sürdükten 
sonra hızla olay yerinden kaçtı. ,Olayda 
bir kişinin bacağının kırıldığı öğrenildi. 
Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu 
kameralarına yansıdı.

OLDURMEYE 
TESEBBUS!

Kaza, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı 
Maddeler Yolu Caddesi’nde saat 
10.00 sıralarında yaşandı. Uğur 
Özkaya’nın kullandığı 34 YD 875 
plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 
kaldırımdaki elektrik direğine çarptı 
ve takla attı. Kazanın ardından olay 
yerine polis, itfaiye ve ambulans 

sevk edildi. Yaralılar olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri tarafından oto-
mobilden çıkarılarak kurtarıldı. Ka-
zada yaralanan sürücü Uğur Özkaya 
ve yanında bulunan Harun Kumak, 
ambulanslarla hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. DHA

Ümraniye’de bir alışveriş merkezi 
önünde çıkan tartışmada, otomobil 
sürücüsü otomobilini motosikletli 

kuryenin üzerine sürdü

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ey-

lül’de Küçükçekmece’de bir otobüs fir-
masında, doğu illerinden yolcu otobüs-
leri ile getirilen kaçak sigaraların otobüs 
bileti satışı yapılıyor gibi gösterilerek 
kaçak sigara ve içi tütünle doldurularak 
sigara haline getirilmiş makaronların sa-
tışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete 
geçti. Seyahat firmasına yapılan baskın-
da çay-tütün dedektör köpeği ‘Öfke’ de 
kullanılarak arama yapıldı. Aramada 
10 bin 840 paket kaçak sigara, 7 bin 500 
dal içi tütün doldurularak sigara haline 
getirilmiş makaron ele geçirildi. Bir 
şüpheli gözaltına alınıp hakkında adli 
işlem yapılırken olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. DHA

Kaçakçılık operasyonuKaçakçılık operasyonu

BAYRAMPAŞA Yıldırım Mahallesi’nde 
7 Eylül Salı günü iş yerlerine girerek hır-
sızlık yapan şüpheliyle ilgili polis ekipleri 
çalışma yaptı. Güvenlik kameralarını 
incelemeye alan polis ekipleri kağıt top-
layıcının el arabası ile iş yerlerinin önüne 
geldiğini ve hırsızlık yaptığını belirledi. 
Çek çek diye tabir edilen el arabasıy-

la dolaşarak kâğıt topladığı ve olayı 
gerçekleştirdiği tespit edilen İ.T. isimli 
şüpheli Gaziosmanpaşa’da evinde gö-
zaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 
çalıntı olduğu tespit edilen, cep telefonu, 
bilgisayar kasası ve ekranı ile matkap ele 
geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi.

Evinde matkap bile bulunduEvinde matkap bile bulundu

Sancaktepe’de dün metro inşaat sahasında meydana gelen göçük sırasında 1 işçi ölürken 1 işçi yara-
landı. Kazanın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Bağcılar, 
Sarıyer ve Bayrampaşa 
ilçelerinde uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 kişi 
gözaltına alındı. Adres-
lerde yapılan arama-
larda 154 gram uyuş-

turucu madde, 8 adet 
uyuşturucu hap, 3 adet 
hassas terazi ve uyuştu-
rucu ticaretinden elde 
edildiği değerlendiri-
len bir miktar para ele 
geçirildi. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 10 
kişiden 3’ü tutuklanır-
ken, 7’si hakkında adli 
işlemler devam ediyor. 
DHA

10 kişiden 3’ü tutuklandı10 kişiden 3’ü tutuklandı

Otomobil takla attı
Tuzla’da kontrolden çıkarak elektrik direğine çar-
pan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yara-
landı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı



K entsel dönüşümün öncülerinden
Bağcılar Belediyesi’ tarafından
kentsel dönüşüm uygulamaların-

daki sorunların çözümü, dönüşüm süre-
cinin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde
yönetilmesi amacıyla hazırlanan ‘Kentsel
Dönüşüm Strateji Belgesi’, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023 viz-
yonu kapsamında kentsel dönüşüm uy-
gulamalarında karşılaşılan sorunların
çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştiril-
mesi ve kentsel dönüşümün bütüncül şe-
kilde yönetilmesi amacıyla yeni bir
yaklaşım belirledi.  Buna göre; kentsel dö-
nüşüm hedeflerine ulaşılması amacıyla
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin il
ve ilçe bazında hazırlanması gerektiği be-
lirtildi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile
39 İlçe yerel belediyesi tarafından bu sü-
recin aksatılmadan yürütülmesi, Strateji
Belgesi’nin hazırlanması ve afet riski yük-
sek alanların tespitinin tamamlanarak ile-
tilmesi istendi.  

İş yükü hafifleyecek

Bu alandaki çalışmayı ilk başlatan beledi-
yeler arasında yer alan Bağcılar Beledi-
yesi, “Kentsel Dönüşüm Strateji
Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke
ve Esaslar” kapsamında yetki sınırları içe-
risinde “İstanbul İli Bağcılar İlçesi Bütü-
nünde Kentsel Dönüşüm Strateji
Belgesi’ni hazırladı.  Hazırlanan raporda
ilçedeki 22 mahallenin her birinde bir ya
da birkaç alanla ilgili çalışma yer aldı. Ça-
lışma sonunda tamamlanan Kentsel Dö-
nüşüm Strateji Belgesi, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’nca 17 Haziran 2021
tarih ve 2753247 sayılı yazıyla onaylandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı “riskli
alan” olarak belirlenecek bölgelerin Stra-
teji Belgesinde ifade edilen hudutlarla sı-
nırlandırıldığını belirtti. Çağırıcı, yine
riskli alan ilan edilecek alanların iş ve iş-
lemleri açısından hangi sıraya göre yapı-
lacağı konusunda bilginin yer aldığını
kaydetti. Çağırıcı, "Belge, bundan böyle
Bakanlık ile aramızdaki koordinasyonu
kolaylaştıracak ve iş yükünü hafifletecek-
tir” dedi.

Olmazsa olmazımız 

“Kentsel Dönüşümde olmazsa olmazı-
mız; yerinde dönüşümdür” diyen Başkan
Çağırıcı,  “İstiyoruz ki; Bağcılar’ın cefa-
sını çeken, sefasını da sürsün…  Yenilen-
miş evlerine kavuşan hemşehrilerimizin
huzuru bizlerinde mutluluğu olduğu gibi
tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor.
Yeter ki gönüller yorulmasın” dedi. 5
Ekim 2012’de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döne-
minde başlatılan Kentsel Dönüşüm ham-
lesi kapsamında; yasanın çıkmasıyla 10
bölgeyi riskli alan ilan ettiklerini hatırlatan
Çağırıcı, “Riskli bölgelerde kentsel dönü-
şüm ile depreme dayanıklı, sosyal donatı-
ları, yeşil alanı ve otoparkları ile yaşanılır
konutlar inşa ediyoruz” diye konuştu. İl-
çede toplam 3 bin 277 adet riskli yapıdan
3 bin 72’sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini
de kaydeden Çağırıcı, şu ana kadar; 16
bin 259 bağımsız birimin dönüştürülme-
sini tamamladıklarını sözlerine ekledi. 
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H ollanda değişik bir ülke… ‘Dünyayı
Tanrı, Hollanda’yı ise Hollandalılar
yarattı‘ derler… ‘Alçak topraklar‘

anlamına gelen ‘Nederland‘ olarak adlandı-
rılan ülkenin yüzde 26’sı, yani dörtte biri
deniz seviyesinin altında… Avrupa’nın üç
büyük nehri Ren, Maas ve Schelde’nin oluş-
turduğu büyük bir deltanın üzerinde... Set-
lerle bir ülke yaratmışlar… Dünyanın en
fazla ihracat yapan ilk on ülkesinden
biri… 42 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle
dünyada çok küçük olsa da geçen yıl 116
milyar euroluk tarım ihracatı ile dünya 
ikincisi…

* * * *
Türkiye’de pek bilinmez ama Hollanda

22 milyar dolar ile Türkiye'ye en çok doğru-

dan yatırım yapan ülke… Türkiye’de 2800
civarında Hollanda sermayeli şirket faali-
yette… Türkiye ile ticaret hacmi de 8 milyar
dolar civarında… Her yıl Türkiye’ye 1,1
milyon civarında Hollandalı turist geliyor…
Hollanda’da 450 bin civarında Türk, Türki-
ye’de de 6 bin civarında Hollandalı
yaşıyor…

* * * *
Hollanda‘da 15-17  Mart günleri yapılan

seçimin üzerinden yaklaşık 25 hafta veya
180 gün geçti… Baraj olmadığı için 150
üyeli Temsilciler Meclisi’ne 17 parti girmiş,
bir de bağımsız seçilmişti… Sekiz 8 Türk
kökenli de meclise girmişti… Hükümet ku-
rulamıyor… Koalisyon görüşmeleri sürekli
tıkanıyor… Bugüne kadar koalisyonlar en

uzun 225 günde, en kısa da 25
günde kurulabilmişti… Eğer Ekim sonuna
kadar kurulamazsa yeni bir rekor ufukta 
görünüyor…

* * * *
Başbakanlığı yürüten Mark Rutte’nin li-

deri olduğu sağ liberal Özgürlük ve Demok-
rasi Partisi (VVD) 34 sandalye (+1) ile
sandıktan dördüncü kez birinci çıkarmıştı…
Bugüne kadar AB’de Angela Merkel dışında
bunu başaran tek lider… Hükümeti kurabi-
lirse ülkeyi en uzun yöneten kişi olacak…

* * * *

Bu değişik ülkede koalisyon görüşmeleri
de farklı… Önce bir arabulucu tayin edili-
yor… Daha önceleri kral tarafından yapılan
tayin, artık temsiciler meclisi başkanı tara-
fından yapılıyor… Arabulucu kişi, partilerle
görüşerek muhtemel koalisyon imkanlarını
araştırıyor… Meclis başkanına rapor sunu-
yor… ‘Şöyle bir ihtimal var, ihtimal yok
vs.‘ gibi öneriler getiriyor… Bugüne kadar
dört arabulucu da bir sonuç alamadı… Gör-
evi bırakan dördüncü arabulucu ‘Rutte,
azınlık hükümeti kursun‘ dedi raporunda…
Salı günü de beşinci arabulucu tayin
edildi…

* * * *
54 yaşındaki başbakan Mark Rutte’nin

acelesi yok gibi görünüyor… O da değişik
bir lider… Onun siyasette lakabı da ‘Teflon-
Rutte’ veya ‘Mr. Tefal’… Skandallardan,
eleştirilerden hep sıyrılıyor... Hiçbir şey ona

bulaşmıyor… Hata yapanlar hep başkaları
oluyor… Yanlış giden şeylerin sorumluları
da hep başkaları oluyor nedense… Politi-
kaya atılmadan önce 10 yıl Unilever'de fıstık
ezmesi bölümünden insan kaynakları mü-
dürlüğüne kadar çeşitli mevkilerde çalıştı…
2008’den beri de haftada bir gün Lahey’de
bir ortaokulda dört saat Felemenkçe ve Sos-
yal Bilgiler dersi veriyor… Onu bazen La-
hey’de bisikletiyle bir kırmızı ışıkta
beklerken görmek mümkün… ‘nevi şah-
sına münhasır‘ yani kendine özgü bir kişi…

* * * *
İşte Fransızların ‘Pays-Bas‘ dedikleri ve

akla peynir, yel değirmeni, bisiklet, lale,
inek, turuncu renk, Van Gogh, Rembrandt,
Ajax gibi pek çok kavramı çağrıştıran Hol-
landa’da koalisyon çalışmaları böyle yürü-
yor… Başbakan Rutte, ‘Daha on yıl enerjim
var‘ diyor…  

Hollanda’ya bakınca…

Bağcılar Belediyesi’nin, kentsel dönüşüm uygulamalarındaki
sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve bütüncül

şekilde yönetilmesi amacıyla hazırladığı ‘Kentsel Dönüşüm Strateji
Belgesi’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı
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BUYUK HAMLE 
Kadıköylü sanatçıların gürültü
kirliliğine karşı farkındalık
oluşturmak için Kadıköy’ün birçok
noktasında sergilediği sahne
performansı bu hafta da
Osmanağa’da gerçekleşti

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

BAĞCILAR BELEDİYESİ’NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ ONAYLANDI

DONUSUMDE 
BUYUK HAMLE 

Belediye Başkanı Çağırıcı, “İstiyoruz ki; Bağcılar’ın cefasını çeken, sefasını da sür-
sün. Yenilenmiş evlerine kavuşan hemşehrilerimizin huzuru bizlerinde mutluluğu ol-
duğu gibi tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Yeter ki gönüller yorulmasın” dedi. 

Bu nasıl bir 
öfke teyze!
Avcılar'da alışveriş sırasında kendisine indirim yapılmadığını
öne süren kadın müşteri, tezgahta duran kıza kolonya şişesi
ile saldırmak istedi ardından üzerine çay döktü

MERKEZ Mahallesi'nde hava
alanında unutulan eşyaların
satıldığı iş yerine eşi ile gelen

bir kadın, beğendiği 70 TL tutan ürünler
için indirim uygulanmasını istedi. Baba-
sının yerine ağabeyi Caner Korkmaz ile
birlikte tezgahta duran Elif Korkmaz,
prensiplerine aykırı olduğu gerekçesiyle
indirim talebini reddetti. İş yerindeki gü-
venlik kamerası tarafından da kaydedilen
gerginlik sırasında tezgahın üzerindeki
kolonya şişesini almaya çalışan kadını
Caner Korkmaz engelledi. İstediği indiri-
min yapılmaması üzerine tartışmayı sür-
düren kadın, tezgah üzerindeki içi dolu
çay bardağını alarak, Elif Korkmaz'ın
üzerine döktü. Öfkeli müşteri diğer müş-
teriler ve eşi tarafından güçlükle dışarı çı-
kartıldı. Beklemediği saldırı üzerine
karşılık vermeye
çalışan ancak en-
gellenen Elif Kork-
maz, babası Aziz
Korkmaz ile bir-
likte Avcılar Polis
Merkezi'ne giderek
kendisine hakaret
edildiğini, fiziki
şiddet uygulandı-
ğını belirterek
kadın müşteriden
şikayetçi oldu.

Evden çıkmak
istemiyor

Aziz Korkmaz, iş
yerini taşımaları
nedeniyle bir süre-

liğine peşin alışverişlerde yüzde 15 indi-
rim uyguladıklarını belirterek, “Kızım ile
muhatap oluyor. Israrla indirim uygu-
lanmasını istiyor. Kızım da bunun pren-
siplerine aykırı olduğunu belirtiyor. Buna
rağmen kızıma şiddet uyguluyor. Önce
kolonya şişesini tutuyor fırlatmak istiyor.
Oğlum engel oluyor. Bu kez öbür eliyle
kızımın suratına çay döküyor. Burada bir
karışıklık oldu. Üç kuruş için insanların
birbirine zarar vermesi kadar kötü bir şey
yok. Bir bayan, bunu bir bayana bunu
yapıyor. İşin en acı tarafı bu. Eşi yanında
buna çanak tutuyor. Bize hakaretler etti,
işyerimize zarar vereceklerini söylediler.
Kızımın psikolojisi bozuldu. Bugün iş ye-
rine gelemedi. Evden çıkmak istemiyor,
bir tedirginlik yaşadı. Kızım onlardan şi-
kayetçi oldu" dedi. DHA

Yükses sese 
dikkat çekildi

KADIKÖY Belediyesi’nin ilçede artan
gürültü kirliliğine karşı geçen hafta
başlattığı farkındalık projesi bu hafta

Kadıköylü sanatçıların sergilediği pandomim gös-
terisiyle Osmanağa’da gerçekleşti. Proje, yaklaşık
16 milyon nüfuslu İstanbul’da eğlence hayatını
Kadıköy’ün birkaç semtine sıkıştıran politikların
etkilerini azaltmak ve oluşan gürültü kirliliğine
karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirildi.

Saygı bekliyoruz

Küresel salgında yeni normale geçişle birlikte so-
kaklar ve açık alanlar da eğlence için daha cazip
hale gelmiş ve beraberinde gürültü kirliliğini getir-
mişti. Kadıköy Belediyesi de, geçtiğimiz hafta bu
konuyla ilgili mahalle muhtarları, esnaf dernek-
leri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanat-
çılarıyla bir araya gelerek “Kadıköy Hepimizin”
temasıyla bir proje geliştirdi. Projede gürültü kirli-
liğine karşı yasaklamalardan ziyade empati ile far-
kındalık oluşturulması ve mahalle dışından gelen
ziyaretçilerin mahalle sakinleriyle uyum içerisinde
yaşayabildiği bir semt olması amaçlanıyor.
Performanslarıyla, yaşam kültürüne dikkat çek-
meye çalışan sanatçılar dört farklı noktada dört
ayrı performans sergiledi. Sanatçılar, mahalle sa-
kinlerinin sesi oldu ve izleyenlere şu mesajı verdi:
“Bizler, yani ders çalışmak zorunda olan öğrenci-
ler, bebeğini uyutmaya çalışan anne – babalar, er-
tesi gün işe gitmek zorunda olan komşularınız
olarak, siz eğlenirken bizlerin de gürültüsüz bir
semtte yaşama hakkımıza saygı duymanızı 
bekliyoruz."

İki yaka arası bisiklet trafiği
Boğaziçi Triatlonu bisiklet etabı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dün 06.00 ile
10.00 arası trafiğe kapatıldı. Seyrantepe TEM Otoyolu'nda yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da 3 parkurdan oluşan bo-
ğaziçi triatlonu nedeniyle bazı yollar
trafiğe kapatılırken, bisiklet etabında

Fatih sultan Mehmet Köprüsü avrupa anadolu ge-
çişi kullanılacağı için köprü 06.00 ile 10.00 arası
trafiğe kapatıldı. seyrantepe tEM Otoyolu'ndan
Fatih sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yolda
polis kapama noktası oluşturdu. Fatih sultan
Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüler 15
temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirildi. Köprü-
nün trafiğe kapatılması nedeniyle seyrantepe
tEM Otoyolu ankara istikametinde yoğun trafik
oluştu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yüz-
mede Kanlıca İskelesi ile Küçüksu İskelesi arası,
bisiklette Küçüksu-Kavacık-Harp akademileri
Kavşağı-tEM Otoyolu Güney Şeridi arası, koşuda
ise Küçüksu-Körfez caddeleri arasındaki 3 par-
kurda düzenlenecek. bu kapsamda levent ve Çi-
lekli'den tEM Otoyolu bağlantıları saat 05.30
itibarıyla trafiğe kapatılırken, sürücüler büyükdere
ve uğur Mumcu Caddelerini kullanabilecek. bisik-
let parkuru için 05.30-10.30 saatleri arasında

Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde
ve sokaklar, Mihrişah Valide sultan Caddesi ve
caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, atatürk
Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
(Kavacık Köprüden sahil istikameti tek yön) kapa-
tılacak yollar olarak belirlendi. bu yollara alterna-
tif olarak atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön),
Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul
Caddesi, Otağtepe Caddesi ve M. ali birand Cad-
desi kullanılabilecek. bisiklet parkuru için ayrıca
06.00-09.30 saatleri arasında tEM Otoyolu Güney
Maslak ayrımları mevkiinden güney yolu, tEM

Otoyolu güney yola bağlanan güney Maslak yan
yol katılım noktası ve tEM Otoyolu güney Etiler
katılım noktası trafiğe kapatılacak. söz konusu
yollara alternatif olarak büyükdere Caddesi, 15
temmuz Şehitler Köprüsü, avrasya tüneli ve
Yavuz sultan selim Köprüsü belirlendi. Körfez
Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
koşu parkuru nedeniyle 07.00-11.00 saatleri ara-
sında araç trafiğine kapatılacak. sürücüler, M. ali
birand, Okul, Fatih sultan Mehmet, Cumhuriyet
Caddeleri ile Yeni Riva Yolu ve E-80 Karayolu
güney yan yolu kullanabilecek" denildi dHa



B ir çocuk babası İbrahim Gül 3 sene önce
kuaförlük mesleğini yapmak için İtalya'ya
taşındı. 3 gün önce hem kuaför dükkanına

malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye
geldi. İddialara göre dün sabah saatlerinde Bağcı-
lar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu
için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti.
Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri 28 yaşındaki
adamın operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini
söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye
Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek,
hastane yetkililerinden 28 yaşındaki adamın haya-
tını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelen-
mek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberimiz yoktu

Dayısı Ahmet Yiğit “Kendi kuaför dükkanına mal-
zeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gel-
miş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz
yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6
saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahat-
sızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, an-
jiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız?
Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak.
Hiç bir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam
çocuk" dedi. 

Başkaları ölmesin

Saç ve bakım hizmetleri okulundan meslek öğret-
meni Dilek Özbek, "Saç ekimi için Türkiye'ye geldi.
Cuma günü de ben dersteyken beni ziyarete geldi.
Cumartesi günü 17 gibi hanımı beni aradı 'İbrahim,
ameliyatta kalp krizi geçirmiş, hastaneye gidip bakar
mısın?' dedi. Öldüğünü vefat ettiğini öğrenince
morga girmek istedim. Kanlar içindeydi şu an ko-
nuşamıyorum, onu o halde gördüm ama bir gün
önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı.

İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyat-
tan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir
şey yok kan vardı. Başka İbrahim'ler ölmesin. Böyle
olacaksa saç ekimi yapılmasın" diye konuştu.

Yanlış tedavi yapıldı

Ağebeyi Ramazan Gül “Gayet sağlıklıydı, hiçbir
problemi yoktu. Ben kalp krizi geçirdiğine inanmı-
yorum. Ben bilmiyorum. Yanlış bir tedavi yapıldı-
ğını tahmin ediyoruz, çok üzülüyoruz. Daha adli
tıpta görmedik, ölüsüne bile inanmıyoruz" dedi. İb-
rahim Gül'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda
sonra ortaya çıkacak. Gül'ün cenazesinin memleketi
Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi. DHA
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O turun. Kitaplarınızı çıkarın, 40. sayfayı
açın ve 3. soruyu çözün. Konuşmayın.
Bunlar bir öğrencinin günlük hayatında

duyduğu talimatlardır. Okullarda öğrenciler öğret-
menin verdiği talimatlara uyarsa başarılı görülür,
talimatların dışına çıkarsa da başarısız, sorunlu ola-
rak nitelenir. Söylenilenlere tamamen uyup takip et-
tiğinizde ödüllendirilirsiniz.

Ancak modern dünyada sadece önünüzdeki tali-
matları izleyerek ne kadar ilerlenebilir? Artık dün-
yada yaratıcılığa sahip, fikirlerini paylaşabilen ve
diğerleriyle anlaşabilen insanlar öne çıkıyor. Oysa
okullarda öğrencilerin bu yetenekleri geliştirmeleri
mümkün olmuyor, hatta engelleniyor. Bugün her-
hangi bir okula girin, büyük ihtimalle derslerde
bütün öğrenciler sessizce sıralarında oturmuş, kafa-
larını kitaplara ve defterlere gömmüş biçimde öğret-
menin söylediklerini yazıya aktarıyor olacaktır.
Hatta muhtemelen derste telefon/bilgisayar kulla-
nımı da yasaklanmıştır. Dünyadaki neredeyse her
bilgiye tek bir cihazla birkaç adımda erişim müm-
künken bu cihazların okullarda yasaklı olması ol-
dukça trajikomik.

Küçük yaştan itibaren çocuklar okulda çok tehli-
keli bir şey öğreniyor, bu da hayatlarının kendi kont-
rollerinde olmadığından başka bir şey değil. Bir
çocuğun/öğrencinin hayatında sürekli takip etmesi
gereken bir ders programı, yapması gereken ödevler
ve gitmesi gereken kurslar var. Her şey önceden
planlanmış ve çocuğun ne istediğine bakılmaksızın
önüne koyulmuş durumda. Bundan da hayatlarının
kendi kontrolünde olmadığı ve ne yaparlarsa yapsın-
lar bu düzeni değiştiremeyecekleri anlamını çıkarı-
yorlar. Amerikalı psikoloji araştırmacısı ve yazar
olan Peter Gray’den bir alıntıyla, çocuklar okulu
sevmiyorlar çünkü okullarda özgür değiller.

Bugün herhangi bir yetişkinden “çalıştığım yer-
den memnun değilim, patronum emirler yağdıran
kaba biri ve çalışma ortamımın şartları hiç iyi
değil” gibi sözler duyduğumuzda hak verebiliyoruz.
Bir çocuğun her gün gittiği okulun böyle bir iş yerin-
den tek farkı üstüne para almıyor olmasıdır, halbuki
okuldan yakınan öğrencileri kendi ebeveynleri bile
ciddiye almıyor.

Bu sahneler kimseye yabancı gelmiyor, çünkü nor-
mal olanın bu olduğu sanılıyor. Okullardaki öğrenci-
ler fabrika işçisi değiller, onlar sadece gelişim
çağında olan ve hayata hazırlanan çocuklar. Ge-
lişme çağındaki bir çocuğun, fabrikadaki bir makine
gibi yetiştirilmesi ve sadece söyleneni yapması sağ-
lıklı ve mantıklı değil.

Köreltilmek

Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını 
kaybetti. İbrahim Gül'ün cansız bedenini morgta ilk gören meslek Öğretmeni Dilek Özbek,
"Morgta kanlar içindeydi. Onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. 
Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp
krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı" diye konuştu

damgaweb@gmail.com

Mert AVCU
alimertavcu@gmail.comBAĞCILAR’DA SAÇ EKİMİ SIRASINDA ÖLÜM İDDİASI

KEFENINDEN
KAN SIZMISTI

Aşılı aşı karşıtları!
İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge katılanlar, miting alanına girişte maske kontrolünden 
geçirilse de alana girer girmez maskelerini çıkardı. Ataköy'den mitinge gelen Melek Yokeş (65) “Bu
aşıların ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu alana aşı karşıtı olarak geldik. Ama aşı karşıtı değiliz.
Aynı zamanda iki aşımı oldum. Ancak aşı olduğumda bu kadar bilinçli değildim” açıklamasını yaptı

aşı karşıtlarının İstan-
bul'da düzenlediği miting,
pandemi kurallarının da

çiğnendiği görüntülere sahne oldu.
Maltepe Etkinlik Alanınında düzen-
lenen mitingteki katılımcılardan bazı-
ları, içeriye girişte maske zorunluluğu
olmasına rağmen miting alanında
maskelerini çıkardı, mesafe kuralla-
rına da dikkat etmedi. Miting alanına
girişte herkese aynı kutulardan lokum
dağıtıldı. Saat 15.00 sıralarında baş-
layan etkinliğe katılanlar, 18.30'a
doğru dağıldı. Miting alanına girişte
zaman zaman ufak arbedeler ya-
şandı. Bir kişi aşı karşıtlarına tepki
gösterdi ve tartaklanarak dışarı atıl-
maya çalışıldı. Katılımcılara içeriye
girişte HES ya da aşı kartı kontrolü
yapılmaması da dikkat çekti.

Aşıya güvenmiyorum

Mitinge katılan bazıları ise
neden aşı karşıtı olduklarını ya
da aşılara güvenmediklerini
ilginç iddialarla ortaya
koydu. 44 yaşındaki Sinan
Çalışkan, aşı olmadığını ve
daha evvel Kovid de geçir-
diğini söyleyerek "Her
zaman gripten insan ölü-
yordu. Danimarka korona-
vürüsü salgın hastalıklardan

çıkardı. İnsanlar her zaman ölü-
yordu. Ben her sene ağır grip geçiren
bir adamım, yattığım zaman en az 10
tane penisilin alırım. Çünkü günde
10 tane ilaç kullanıyorum. Normal
antibiyotik bana fayda etmiyor. Ben
her sene oluyordum bu hastalığı. Gi-
diyordum doktoruma bana 10 tane
penisilin yazıyordu. İki üç tane ağrı
kesici veriyordu, iki üç günde kalkı-
yordum ayağa" dedi. Ataköy'den mi-
ting için gelen Melek Yokeş (65) ise
iki doz aşı olduğunu, aşı karşıtı olma-
dığını ama aşılara inanmadığını söy-
leyerek "Bu aşıların üzerinden 5 sene
geçmesi lazım. Bu aşıların ne oldu-
ğunu bilmiyoruz. Onun için bu alana
aşı karşıtı olarak geldik. Ama aşı kar-
şıtı değiliz. Böyle bilinmesini istemi-

yoruz.
Aynı

zamanda iki aşımı oldum. Ancak aşı
olduğumda bu kadar bilinçli değil-
dim. Üçüncü aşım BioNTech çıkınca
mRNA aşılarını istemiyorum" diye
konuştu.

Tanımlanmayan bir şey

İsmini vermek istemeyen bir kişi ise iş
yeri zorunlu tuttuğu için ilk doz aşı-
sını yaptırdığını ama ikinci do-
zunu olmayı düşünmediğini
belirterek, "Mecburen aşı yaptır-
mak zorunda kaldım. Sadece ilk
dozu yaptırdım. Ama bundan
sonra aşı olmak istemiyorum.
Çünkü kronik hastalıklarım var.
Zaten bunlar da kronik hastalık-
ları tetiklemek için yaptırılan aşılar.
Koronavirüsün bu kadar öldü-
rücü olduğuna inanmıyorum. Bir
virüs var bunu inkar edemeyiz.
Ama aşılara güvenmiyorum.
Çünkü astım aşısı olan bir insa-
nım. Aynı zamanda virüsü yayan
zihniyetin sağlıklı bir aşı çıkaraca-
ğını düşünmüyorum. Virüsü ya-
yanların bu aşıları çıkaranların
olduğunu düşünüyorum.
Astım ilaçlarının faz çalışma-
ları bitmiş ve virüs izole edil-
miş. Ancak koronavirüste izole
edilen hiçbir şey yok. Tanımlan-

mayan bir şey" dedi. DHA
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TASDİK YARGILAMASI VE 
KESİN MÜHLET SÜRESİ UZATMA İLANI

Konkordato talebinde bulunan davacı MARKA
PARK MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM
ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkeme-
mizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki 
davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 557301 
nosunda kayıtlı MARKA PARK MAĞAZACILIK
VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ hakkında
09/12/2021 günü, saat 13:00'da icra edilecek 
tasdik duruşmasından en az üç (3) gün önce 
itiraz edenlerin itiraz sebeplerini yazılı olarak 
bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecek-
leri, bu sürede konkordato tasdikine dair komiser
raporuna ve ayrıca bu raporla ilgili olarak alınacak
bilirkişi raporuna ve konkordato talebine itiraz 
sebeplerini belirtilen süre içinde açıklamadıkları
takdirde beyanların dikkate alınmayacağı, bu 
süre içinde beyanda bulunmayanların duruşmada
hazır bulunamayacağı hususu,
Ayrınca mahkememizce verilen kesin mühlet
kararının 10/10/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN
GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 2 AY SÜRE İLE 
UZATILMASINA, 
Karar verildiği hususu ilan olunur. 10/09/2021

DÜNYA ÖLÜMSÜZ MÜ!
osman Ural da iki doz aşısını yaptırdığını anlatarak
by-pass ameliyatı geçirmesine rağmen sigara içiyor ol-
masını da fabrikaların kapatılmamasına bağladı. Ural,
şunları söyledi: "Mecburen aşı oldum. Aşıyı neden iste-
yeyim? Ben by-pass ameliyatlıyım, kalp ameliyatı
oldum. Elhamdülillah yaşıyorum. Sigara içiyorum
inkâr etmiyorum. Bana yardımcı olsalar ya? Sigara
fabrikalarını kapatsalar mesela? İnsanlar neden koro-
navirüsten ölüyor diyorsunuz, dünya ölümsüz mü?"

Ural, binlerce doktor, insanların ölmesini mi istiyor o
zaman sorusu üzerine ise "Benim ölmem veya yaşa-
mam doktorun elinde değil. Din ilmi olmayan alime
ben alim demem. Sadece dünyalık ilim hiçbir şeye ya-
ramaz" şeklinde yanıt verdi. "Peki o zaman neden ame-
liyat oldunuz?" sorusunu ise "Şifayı buldum ama Allah
beni yolladı oraya" şeklinde yanıtladı. Ural, kanser
olursa doktora gidip gitmeyeceği konusunda ise tabii ki
gideceğim diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sene ciddi 
şekilde artacak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen yıl çok
nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir
şekilde artacağını söyledi

Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan, çok nadir
görülen virüsleri ha-

tırlatarak grip sezonu öncesi de-
ğerlendirmelerde bulundu.
Ceyhan, "Henüz Türkiye'de grip
sezonu başlamadı, bir tane bile
grip vakamız henüz yok. Böyle
bir vaka şu an yoktur; ama teo-
rik olarak mümkün. Delta var-
yantı o kadar yaygın ki, halen
daha 500 bin civarında aktif vaka var. Belirtisi olan-
lara test yaptığımız için 'yüzde 90'ı aşağı yukarı belirti-
siz seyreder' diyoruz, bunları saptayamıyoruz. Demek
ki, 'toplam 5 milyon civarında aktif vaka var' demektir
bu. Bu kadar yoğun vakanın olduğu dönemde, yakla-
şık 1 ay önce grip kurulunda sonuçları gördük. Geçen
sene çok nadir gördüğümüz birçok virüs, bu yıl ciddi
artış gösteriyor. Bunun da tek nedeni; artık eskisi
kadar maske ve mesafe kuralına bu yıl uymamamız.
Doğal olarak onu yakaladığımızda, bir insanın boğa-
zında da o sırada çoğalmakta olan koronavirüs olabi-
lir, dolayısıyla ikisini birden tespit edebilirsiniz. Grip,
soğuk algınlığı vakalarından örnek aldığımızda çok
fazla vakada birden fazla virüs olduğunu görüyoruz.
İki virüs de aynı anda vücutta bulunabilir, bunlardan
biri hastalık yapabilir, diğeri de boğazda sadece çoğa-
labilir; ama aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz.
Hastalık sadece aynı anda bir virüs ile olur ama kişi-
nin boğazında PCR testi yaptığınızda birden fazla vi-
rüsü bulabilirsiniz. Teorik olarak belki koronavirüstür,
grip virüsü olabilir, belki de griptir ama aynı anda ko-
ronavirüs de boğazında bulunabilir" dedi. 

Bu yıl artış göreceğiz

Prof. Dr. Ceyhan, bu yıl grip sezonunun başlamasıyla
bu tablo ile karşılaşılabileceğini belirterek, "Grip se-
zonu başlayınca bunu muhtemelen yaşayacağız.
Grip virüsü, Güney Yarım Küre'de geçen yıla göre
artış gösterdi. Onlar grip sezonunu bizden önce yaşı-
yor. Kuzey Yarım Küre'de de sadece biz değil, diğer
ülkelerde de grip vakalarında bu yıl artış göreceğiz.
Geçen yıl virüsü gösterilmiş kesin olan tek vakamız
vardı, bu yıl muhtemelen bunun epey üstünde olacak.
Bu yüzden grip aşılarını insanlar yaptırmayı ihmal et-
mesin" diye konuştu.  

İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak
için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül Bağcılar'da
gittiği özel hastanede hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili yakala-
nan M.A. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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KaraDenİz’De bu
yaz yaşanan fırtına ve
sel fındığı göç ettirdi.

Kamyonlara doldurulan onbin-
lerce fındık çuvalı Karadenizin
daha az yağış alan iç kısımlarına
doğru çileliği bir yolculuğa çıktı. 

Kurutulması gerekiyor

Ağustos ayında toplanan fındık
kurutulmaya ihtiyaç duyuyor.
Göçün yaşandığı en yoğun yer-

lerden biri Giresun Alucra. Kıyı
kesimine göre daha kuru havaya
sahip ilçe bu yıl hiç olmadığı
kadar fındık üreticisini ağırladı.
İlçede kurutulmaya serilen fındık-
lar görsel bir şölen oluşturdu.
Üreticilerin bir kısmı gece kalmak
için çadır kurarken bir kısmı ara-
balarında konakladı.

300 Km'lik yolculuk

Giresun fındığın başkenti olarak

kabul ediliyor. Daha çok sahil ke-
siminde yer alan fındık üreticileri,
Espiye, Tirebolu, Güce ve Gö-
rele’de bulunuyor. 
Bu ilçelerden bu yıl gelen üretici-
ler rotalarını yaklaşık 300 kilo-
metre iç kesimde yeralan daha
kuru ve yağışsız yerlere çevirdi.
Alucra’nın birçok yerinde açılan
fındık sergileri ilçe sakinlerinin de
dikkatini çekti.
MURAT PALAVAR

M üstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD), bugün İstanbul
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 26.

MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yeni
başkanını seçti. Seçimlere tek aday olarak
giren Mahmut Asmalı MÜSİAD’IN 7.  baş-
kanı oldu. Mahmut Asmanlı, bayrağı 2017 yı-
lından beri icraatlara imza atan Abdurahman
Kaan’dan devraldı. MÜSİAD’ın yeni başkanı
Asmalı, seçimin ardından, "MÜSİAD olarak
31. yılımızı geride bırakırken, Türkiye'mizin
ekonomik ve sosyal gelişmesinde, küresel bir
oyuncu olması yolunda, MÜSİAD’ımız çok
önemli bir görev üstlenmiştir.MÜSİAD'a
2006 tarihinde bir nefer olarak üye olan, 4
Genel başkanla çalışan, sektör kurullarında,
yönetim kurullarında ve başkan vekilliği gö-
revlerinde bulunan bir kardeşiniz olarak, tüm
şubelerimizin ve yönetim kademelerimizin
muta bakatı sonucunda,Genel Kurulumuzun
da onayı ile devraldığımız bu bayrağı inşallah
hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıya-
cağız" dedi. 

Ailem için bir şereft

"Biz, buraya üye olurken bir nefer olarak katıl-
dık ve zaman içerisinde tevdi edilen tüm gö-
revleri canla başla yerine getirmeye gayret
ettik ve nihayetinde yapılan istişareler sonu-
cunda, bizimle beraber bir yönetim kurulu
oluşturulması mutabakatını sağladık" diyen
Asmalı, "MÜSİAD’da aldığım her görev,
benim ve ailem için bir şereftir. Bu şerefli ve
kutsal görevim süresince var gücümle çalışa-
cağıma huzurlarınızda  söz veriyorum. Üst-
lenmiş olduğumuz sorumluluğun ne denli
büyük olduğunun farkındayız. MÜSİAD'ı
bugünlere taşıyan ruh ve heyecanla, bu so-
rumlulukları yerine getireceğimizden
eminiz ki kimsenin şüphesi yoktur" ifa-
delerini kullandı. 

Atılıma destek vereceğiz

Asmalı, "MÜSİAD olarak, yurti-
çinde 81 ilimizde 89 şubeyle, yurt-
dışında 95 ülkede 200’ün
üzerindeki irtibat noktasında
toplam 11 bini aşkın üyesi,
yaklaşık 60 bin şirketten olu-
şan ekonomik büyüklüğü ile
dün olduğu gibi bugün de
bu atılımın en büyük 
destekleyicisi ve 
paydaşı olacağız.  
Bizler; “Tohum saç,
bitmezse toprak
utansın…” diyen
büyüklerimizi din-
leyerek, gelecekte
bu dünyanın
öncüsü olacak
kuşakları ye-
tiştirmek
adına, Genç
MÜ-
SİAD’la
tohum-
lar
ektik.
Son
20

yılda bu tohumlar yeşerdi; filiz verdi, güçlendi
ve artık kendi gövdeleri üzerinde durmaya
başladılar. İnşallah bu dönem, meyveleri top-
ladığımız dönem olacaktır.  Bununla birlikte,
MÜSİAD Kadın çalışma grubumuza verece-
ğimiz güçlü destekle;  iş ve aile hayatımızın bu
gününe, ve geleceğine yönelik birçok başarılı
projeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Bugün
genel kurulumuza teşrif ederek bizleri onur-
landıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, genel
kurulumuzda bu şerefli görevi şahsıma layık
gören tüm üyelerimize, görevi devraldığım de-
ğerli başkanım Abdurrahman Kaan beyefen-
diye, tüm yönetim kurulu çalışma
arkadaşlarına, bu organizasyonda emeği
geçen tüm emektarlarımıza, yurtiçinden ve
yurtdışından programımıza teşrif eden, tüm
değerli üyelerimize, misafirlerimize, yürekten
teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 

Bin 209 işçi 
virüsten öldü
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SEL FINDIĞI GÖÇ ETTİRDİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 26. MÜSİAD
Olağan Genel Kurulu’nda 7. başkanını seçti. 2017 yılından 
beri görevi yürüten Abdurahman Kaan bayrağı, seçimlere tek
aday olarak giren Mahmut Asmalı’ya devretti

11 Mart 2020-10 Eylül 2021 tarihleri arasındaki 18
ayda en az 1209 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını
kaybetti. Vefat edenlerin 106'sı kadın, 1103'ü erkek
işçi oldu. En fazla ölüm İstanbul, ankara ve Kocaeli'de
görüldü. Hayatını kaybeden emekçilerin yüzde
87'sinin sendikasız olması dikkat çekti

İşçİ Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 11
Mart 2020-10 Eylül 2021 tarihleri aralığında
Covid-19 nedeniyle en az 1209 işçinin hayatını

kaybettiğini duyurdu. Salgının on sekizinci ayında Covid-
19 nedenli iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına ba-
kıldığında, en çok can kaybının 429 emekçi ile sağlık, sosyal
hizmetler işkolunda yaşandığı görüldü. Bu işkolunu 386 ile
ticaret, büro, eğitim, sinema; 111 emekçi ile belediye, genel
İşler; 72 işçi ile de savunma, güvenlik işkolu izledi. En az
can kayıpları 3 işçi ile madencilik ve çimento, toprak, cam
işkolunda görüldü. Vefat eden 6 işçinin ise çalıştığı işkolu
belirlenemedi.

İşçi hastalığı

İSİG Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının on
sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin cinsiyet-
lere göre dağılımına bakıldığında, hayatını kaybedenlerin
106’sının kadın, 1103’ünün ise erkek işçi olduğu belirtildi.
Bu dönemde Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin yaş grupla-
rına göre dağılımı şöyle oldu: 18-27 yaş arası 13 işçi, 28-50
yaş arası 495 işçi, 51-64 yaş arası 543 işçi, 65 yaş ve üstü
128 işçi. Vefat eden 30 işçinin ise yaşı belirlenemedi. İSİG
tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun ‘Covid-
19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göster-
gesi’ olarak nitelendi.

Yüzde 87’si sendikasız

Rapordu. Covid-19 nedenli ölenlerin 161'inin (yüzde
13,31) sendikalı işçi olduğun belirtilirken, 1048'inin ise
(yüzde 86,69) sendikasız olduğu vurgulandı. İSİG Mec-
lisi’nden yapılan yazılı açıklamada “Sendikalı işçiler tarım,
gıda, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam,
metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkol-
larında çalışıyordu” ifadelerine yer verildi.

En çok ölüm İstanbul’da

Salgının on sekizinci ayında Covid-19 nedenli iş cinayetle-
rinin şehirlere göre dağılımına bakıldığında ise en çok ölü-
mün 248 vefat ile İstanbul’da olduğu görüldü. Bu ili 59
ölüm ile Ankara; 58 ölüm ile Kocaeli; 55 ölüm ile İzmir; 40
ölüm ile Bursa ve 38 ölüm Mersin izledi. En az ölüm ise
1'er vefat ile Artvin, Hakkari, Kars ve Kırşehir'de meydana
geldi. Ardahan, Muş ve Şırnak'ta ise Covid-19 nedenli işçi
ölümü tespit edilmediği ifade edildi.

Karadeniz’de yoğun yağış ve sellerle geçen
yaz, fındık üreticisini göçe zorladı. Hasat

sonrası ürününü kurutmak isteyen çiftçiler
kamyonlara yükledikleri çuvallarla çileliği bir

yolculuğa çıktı. Giresun, Espiye, Tirebolu,
Güce ve Görele’den çıkan üreticiler daha

kuru ve yağışsız yerler alucra ve
Şebinkarahisar’a geldi

MÜSİAD’TA BAYRAK DEĞİŞİMİ

MÜSİAD’ın yeni başkanı Mahmut  Asmalı’nın ka-
riyeri başarılarla dolu. Akyapı’nın sahibi olan As-
malı, 1967 Rize / Pazar doğumlu. İlk, orta ve lise
öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Asmalı, 1989
yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Saha Mü-
hendisi olarak başladığı meslek hayatının
1989-1998 yılları arasında birçok başarılı pro-
jeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevini üstlendi. 1998 yılında ise
çalıştığı şirketten ayrılarak mühendis bir arkadaşı

Hüseyin DİNÇEL ile birlikte Akyapı İnşaat’ı kurdu.
1998 yılında ise Hüseyin Dinçel’le birlikte Ak-
yapı’yı kurdu. Akyapı; 23 yıldır fabrikalardan
toplu konutlara, sanayi sitelerinden alışveriş
merkezlerine, hastanelerden okullara kadar in-
şaat sektörünün her alanında projeler gerçekleş-
tirdi. Şirket, yeni projeleriyle de faaliyetlerine
devam ediyor. Asmalı, 2009 yılında Türkiye İkti-
sadi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yap-
tığı başarılı çalışmalardan dolayı ‘Yılın
Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.  

MAHMUT ASMALI KİMDİR?

Bir devrime ihtiyaç var
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabaları sonucunda dördüncüsüne İzmir'in
ev sahipliği yaptığı UCLG Kültür Zirvesi sona erdi. Konuşmacılardan Roma Şartı Öncüsü Luca

Bergamo “Pandemi kültür politikalarında devrime ihtiyaç olduğunu ortaya koydu” dedi

DörDün-
cüsüne

İzmir'in ev
sahipliği yap-

tığı Dünya Be-
lediyeler Birliği

(UCLG) Kültür
Zirvesi 65 ülkeden

katılımcıları bir
araya getirdi. Ulusal

ve yerel yöneticilerin,
akademisyenlerin ve

kültür üreticilerinin katıl-
dığı zirvede pek çok başlık

altında kültür politikaları
tartışıldı. Roma Şartı Ön-

cüsü Luca Bergamo Luca zir-
venin ardından İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer'in vizyonunun gelece-

ğin dünyası için umut verdiğini
söyleyerek "Pandemi kültür politika-

larında devrime ihtiyaç olduğunu açık
biçimde ortaya koydu. İşler değişiyor,

kültürün önemi gün geçtikçe daha çok

anlaşılıyor. İnsan deneyimine duyulan ge-
reksinimim küçük topluluklardan ziyade
tüm toplum için gerekli olduğu anlaşılı-
yor. Zirvedeki oturumlarda da bu düşün-
cenin oldukça baskın olduğunu gördük.
Sonuç deklarasyonunda da bu açık bir şe-
kilde ortaya çıkıyor” dedi.

Çok özel bir his

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ise
Kültür Zirvesi'nin çok verimli geçtiğini be-
lirterek “Ayrıca bu zirve uluslararası toplu-
luğumuz için de bir buçuk yıl aradan
sonra yaptığımız ilk yüz yüze buluşma
oldu. Bunun için de ayrı bir öneme sahip.
Burada bulunmak çok özel bir his ve ol-
dukça sembolik” dedi. Zirvede geleneksel
konuların ötesine geçtiklerini söyleyen
Saiz “Ekoloji, kültür ve diplomasi üzerine
konuşarak konuyu derinleştirdiğimizi söy-

leyebilirim” dedi.

İzmir'e minnettarız

CO18 - Kültür Objektif 18 Direktörü
Marc Villarubias pandemiden sonra bir
araya gelip fikir alışverişinde bulunmanın
ve gelecek hakkında konuşmanın çok
güzel olduğunu vurgulayarak “Burada
kültür, sanat ve kültürel miras üzerine ko-
nuştuk. Bunlar gelecek için çok önemli
konular. Zirve herkesin bir araya gelip bu
başlıklar üzerinden tartışmasını sağladığı
için çok önemli” dedi.
Info-Relais Direktörü Sylvia Amman da
yeniden yüz yüze buluşmanın büyük bir
zevk olduğunu söyleyerek “İzmir'e bu hib-
rit organizasyonu düzenlediği, fikir alışve-
rişinde bulunmamıza fırsat verdiği ve
oturumlarda çeşitli konuları dinleme şansı
sunduğu için minnettarız” dedi. 

DEKLARASYON YAYINLANDI
Dünyanın farklı noktalarından 346'sı çevrim içi olmak üzere 864
konuşmacı ve katılımcının yer aldığı Kültür Zirvesi'nde delegeler
kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi biri-
kimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını paylaştı. Zirvede pan-
demi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar,
yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültü-
rel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapıldı. Somut proje ve giri-

şimleri tanıtma olanağı veren atölye çalışmalarıyla odak alan su-
numları da yapılan zirvenin sonunda “Kültür İnsanlığın Geleceğini
Kuruyor” başlıklı bir İzmir Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyon
yerel yönetimler ve kültürle ilgili tüm küresel aktörlere yeni hedefler
için açık çağrı yapıyor. Deklarasyonda kültürel yaşama erişimi ve ka-
tılımı artırmak, farkındalık ve hoşgörüyü teşvik etmek, yeni ifadeler
yaratmak üzere çalışmaların arttırılması öne çıkıyor.

Mahmut 
Asmalı

Luca 
Bergamo



A K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12
Eylül 1980 askeri darbesinin
41'inci yıl dönümünde sosyal

medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik,
"12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe
girişimine kadar millet düşmanları bir çok
kez saldırdı demokrasimize" dedi. Çelik,
kendi milletine silah çekenlerin ülkesine
düşmanlık ettiğini belirterek "Darbeler ve
vesayet girişimleri için gerekçe uyduran-
lar, silahlı darbeye girişenlerden daha
büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize.
Sahte bir vatanseverlik anlayışını demok-
rasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır.
Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son
15 Temmuz darbe girişimine karşı gösteri-
len millet direnişi ve o gece Cumhurbaş-
kanımızın ortaya koyduğu kararlı ve
dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi
düşman işgaline karşı korumuştur. 27
Mayıs darbesinden beri süren bu düş-
manlıkla mücadelemiz sürecektir" diye
konuştu.

Başaramayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 12
Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yıl
dönümü nedeniyle Twitter hesabından
açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında, "12
Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi
'müstemleke memleketi' yapmak isteyenle-
rin kurgusudur. Hedefleri, bağımsız ve

özgür Türkiye'dir. Hedefleri, milletin birli-
ğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlik-
çileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz
hale getirmektir. Bir daha asla başarama-
yacaklar" ifadelerine yer verdi. Cumhur-
başkanı Yardımcısı Oktay da 12 Eylül
1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nede-
niyle sosyal medya hesabından açıkla-
mada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi
yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin
iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arka-
sındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcıla-
rını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un
destekçilerini millet olarak hiç unutmadık,
unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçme-

sine rağmen 12 Eylül’de yaşanılanları
utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla
bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde
bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muhar-
rem İnce, 12 Eylül darbesini lanetleyen
bir paylaşım yaptı. İnce, "Bugün ülkemize
yaşatılan tüm kötülüklerin tohumları 12
Eylül 1980 darbesiyle ekilmiştir. 12 Eylül
2010 Anayasa değişikliği de 15 Temmuz
FETÖ’cü darbe girişimi de kökü 12
Eylül’e dayanan kötülüklerdir. Türkiye
her iki 12 Eylülün de prangalarını kıracak,
demokrasiyi yaşatacaktır" dedi. İYİ Parti
Lideri Akşener ise "Tarihimizin demokrasi

ve hukuk adına acı sınavlarından biri olan
12 Eylül darbesinin yıl dönümünde; ka-
ranlık vicdanlar karşısında demokrasi
bayrağını korkusuzca taşıyan tüm evlatla-
rımızı rahmetle anıyorum" açıklamasında
bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe'de darbeye lanet
okuyanlar arasında yer aldı. Kabaktepe,
"Her darbe; yitirilmiş bir gençliğin heyeca-
nına, milletimizin umuduna, ülkemizin
geleceğine vurulmuş bir prangadır. Dar-
beye ve darbeci zihniyete karşı daima hu-
kuktan, demokrasiden ve milli iradeden
yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.  DHA

7SİYASET  13 EYLÜL 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

DARBE MILLET 
DUSMANLIGIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj paylaştı. Millet düşmanlarının
birçok kez demokrasiye saldırdığını belirten Çelik "Her darbe, millet düşmanlığıdır. Darbeler ve vatanseverlik bir
arada olamaz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bir daha asla başaramayacaklar" mesajını paylaştı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop, 12 Eylül Dar-
besi'nin 41'inci yıl dönümündebir mesaj
yayımladı. Şentop, mesajında darbe
sonrası Meclis'in fesh edilişine dikkat çe-
kerek, "Tarih geriye sarılamaz ama bu-
günün masasına koyularak incelenip
tartışılabilir. Bundan 41 yıl önce 12 Eylül
1980 gece saat 04.00'da radyodan
okunarak ilan edilen askerî darbe bildi-
risi ve akabinde yaşanan gelişmeler, so-

nuçları itibarıyla ülkemizin toplumsal, si-
yasal ve demokratik tarihinde trajik bir
dönemi işaretlemektedir" ifadelerini kay-
detti. Şentop, "Darbenin travmatik so-
nuçları bugün bile telafi edilebilmiş
değil. 12 Eylül Darbesinin ve onun ardıl-
ları olan 28 Şubat ve diğer darbe giri-
şimlerinin ülkemize, demokrasimize ve
insanımıza verdikleri sosyo-ekonomik
hasarlar ve belki daha önemlisi demo-
kratik ve siyasal tarihimize verdikleri

zarar ölçülemez. Evet, aradan geçen
zaman içinde 12 Eylül darbecilerini yar-
gıladık, 28 Şubat darbecilerini yargıla-
dık, 15 Temmuz hainlerini yargıladık ve
1960 darbecilerinin astığı siyaset ve
devlet adamlarımızın iade-i itibarını
temin ettik. Mevcut güçlü siyasal yapımız
içinde vesayeti bütünüyle yok ederek
Aziz Milletimizi ve demokrasimizi kara
lekeler tarihinden kurtarılmış bir yapıyla
buluşturduk" diye konuştu. 

DARBECiLERi YARGILADIK

Hemen göndermek
mümkün değil!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Suriyeli mültecilerin ülkelerine
döndürülmesi için komşu ülkeler
olarak inisiyatif aldıklarını belirterek,
"BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle
Suriyeliler başta olmak üzere 
mültecilerin ülkelerine döndürülmesi
için çalışmalarımız var. İnsanları
hemen göndermek doğru da değil,
mümkün de değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mülteci-
lerin ülkelerine döndürülmesi için çalış-
malarımız var. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın
Manavgat ilçesinde gazetecilere açıklamalarda
bulundu. Bakan Çavuşoğlu, mültecilerin Covid-
19’la birlikte bütün dünyada sorun olduğunu
ifade ederek, “Artık mültecilerin güvenli şekilde ül-
kelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslar-
arası toplumdan daha iyi bir destek görmeye
başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Başta
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’yle Suriyeliler
başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndü-
rülmesi için çalışmalarımız var. Bu konuda komşu
ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak biz
bir inisiyatif başlattık. En fazla Suriyeliye ev sahip-
liği yapan komşu ülkeler olarak. Lübnan’dakilerin
durumu çok kötü. Tabii bunları zorla iterek değil
de sahada, Suriye içinde, bizim harekat bölgeleri-
mizde olduğu gibi, İdlib’de olduğu gibi ülkesine
dönen insanlara bir şeyler sağlayabilmek; okul,
eğitim, sağlık, istihdam yaratıcı projelerin hayata
geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Sorunu birlikte çözelim

Bakan Çavuşoğlu, iç savaş devam ettiği için Av-
rupa ülkelerinin bugüne kadar Suriye’nin yeniden
inşasına karşı çıktığını söyleyerek, “Bu doğruydu,
savaş devam ederken bir ülkenin yeniden inşası
gerçekçi değildi. Rejimle ilgili olsun hepimizin tu-
tumu belli ama sahada temel ihtiyaçları karşıla-
mak mümkün” diye konuştu. Afganistan’daki
durumun Suriye’den çok farklı olduğunu vurgula-
yan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle
devam etti: “İnsanları hemen göndermek doğru
da değil, mümkün de değil. Muhataplarımız yok.
Biz zaten bir önceki yönetim döneminde uçaklarla
Afganları Afganistan’a gönderiyorduk. Pakistan’a
da aynı şekilde gönderiyoruz. Sonuçta bu bir
sorun, tüm dünyada sorun. Covid-19’la beraber,
bu sorun daha da artmaya başladı. Bu küresel bir
sorunsa uluslararası toplum olarak hep birlikte bu
sorunu çözelim. Biz yine de bu işin bir sorun ol-
duğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da
var. Ama bu işe ırkçı ve faşizan bir yaklaşımla
bakmak son derece yanlıştır. Diğer taraftan top-
lumsal bir sorunsa da hep birlikte sakin bir şekilde
değerlendirip, yeni politikalar da üreterek, çare
bulmak için İçişleri Bakanlığımız başta olmak
üzere tüm kurumlarımızla çalışıyoruz.”

Tosun uçaktan düşüp ölmedi!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun’un
“Laiklik anayasadan çıkarılsın” açıklaması hakkında, “Tosun, çağın gereklerini iyi 
anlayan bir ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir rejimden
kaçarken Afganistan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi” dedi

CHP GruP Başkanvekili ve Sakarya
Milletvekili Engin Özkoç, eski AK
Parti Tokat Milletvekili ve Star gaze-

tesi köşe yazarı Resul Tosun’un laiklik ilkesini
hedef alan bugünkü yazısına, sosyal medya
üzerinden tepki gösterdi. Özkoç, "Tosun, çağın
gereklerini iyi anlayan bir ecdada sahip oldu-
ğundan, laiklik ilkesini anlamamış baskıcı bir
rejimden kaçarken Afganistan'da uçağın kanat-
larından düşüp ölmedi. T.C. Resul Tosun'un
eline kalaşnikof verip dağa göndermedi, eline
kalem verdi gazeteci yaptı" dedi.

Anlayamadığı çok açık

"Eski AKP Milletvekili
Resul Tosun, ‘İstismarı ön-
lemek için laiklik ilkesi tüm
çağdaş ülkelerde olduğu
gibi ya anayasadan çıkarıl-
malı ya da istismarı engelle-
yecek netlikte tarif edilerek
yer almalıdır’ demiş. Resul
Tosun'un laikliği anlayama-
dığı çok açık. Anlatalım"
diyen Özkoç, "Laiklik sa-
dece din ve devlet işlerinin

birbirinden ayrılması değil aynı zamanda yurt-
taşların, vicdan, din, ibadet özgürlüğü demektir.
Türkiye'nin kurucu ilkelerinden, laiklik ilkesinde
istismara yol açacak bir durum yoktur. Laiklik
anlayışıyla T.C. vatandaşlarının din ve vicdan
özgürlüğünü de garanti altına alınmıştır. Laiklik
ilkesini, Cumhuriyetimizden söküp atmaya ça-
lışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Resul Tosun, çağın gereklerini iyi anlayan bir
ecdada sahip olduğundan, laiklik ilkesini anla-
mamış baskıcı bir rejimden kaçarken Afganis-
tan'da uçağın kanatlarından düşüp ölmedi.

T.C. Resul Tosun'un
eline kalaşnikof verip
dağa göndermedi, eline
kalem verdi gazeteci
yaptı.
Onu T.C.'de saygın bir
milletvekili yaptı. Bütün
bunlardan öte fikri hür,
vicdanı hür bir vatandaş
yaptı. Bir şeyleri bu
kadar kolay elde edince,
böyle pervasızca konuş-
masını normal karşılıyo-
rum" ifadelerini kullandı. 



K ağıthane'de 2 yaşındaki kızını
eşiyle birlikte parka götüren
psikolog Uğur Balkoca, Kağıt-

hane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ya-
kınında İBB'ye bağlı bir otomobilin
sürücüsü tarafından önce taciz edildi
ardından da, saldırıya uğradı. O anlar
doktor olan eşi Dilan Balkoca tarafın-
dan saniye saniye telefonla kaydedildi.
Olay saat 18.30 sıralarında Merkez
Mahallesi İmhrahor Caddesi üzerinde
meydana geldi. İddiaya göre, Psikolog
Uğur Balkoca eşi Dilan Balkoca ve 2
yaşındaki kızlarını alarak 34 BBP 731
plakalı otomobilleriyle Kağıthane Bele-
diyesi Has Bahçe Mesire alanına git-
mek için yola çıktı. Kağıthane İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nü geçtikten
sonra İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'ne ait olduğu iddia edilen Olcay
Kurt'un kullandığı 34 EGY 018 plakalı
otomobil tarafından taciz edildi.

Arabanın camına taş attı

Bir süre yoluna devam eden Balko-
ca'nın aracının önünü kesen Olcay
Kurt, Dilan Balkoca ve 2 yaşındaki kı-
zının da içerisinde bulunduğu otomo-
bile tekme ve yumruk attı. O anlar,
doktor eşi Dilan Balkoca tarafından
cep telefonu ile saniye saniye kayde-
dildi. Olcay Kurt'un kullandığı otomo-
bilde bulunan Nazire İlbasan'ın o
anlarda bir taraftan Olcay Kurt'u tut-
maya çalışırken bir yandan da telefonla
bir yerleri aradığı görüldü. Balkoca'ın
aracıyla olay yerinden ayrılmaya çalış-
tığı anda ise, kendisini tutanların elin-
den kurtulan Olcay Kurt'un yerden
aldığı taşı cama fırlattığı anlarda yine
cep telefonu ile saniye saniye görüntü-
lendi. Olayın ardından şikayetçi olan
Balkoca ailesi, emniyette ifade verdik-
leri sırada, saldırıyı gerçekleştiren
Olcay Kurt ve yanında bulunan Nazire
İlbasan da emniyete getirildi. İfadeleri
alınan Kurt ve İlbasan'ın daha sonra
serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eşim 11 haftalık hamile

Yaşananları anlatan Uğur Balkoca,

“Benim eşim 11 haftalık hamile, 2 ya-
şında da bir kızımız var. Kızımızı parka
götürüyorduk. Parka götürürken arka-
mızdan bir araç sürekli kornaya basa-
rak, sıkıştırarak tuhaf davranışlarda
bulundu. Daha sonra bir anda önü-
müze kırdı araba. Olay Kağıthane İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nün oradaki ışık-
lardan dönerken oldu. Sonra şahıs ara-
badan indi, bir anda saldırmaya
başladı. Eşimin ve kızımın olduğu ta-
rafa yumruklarla saldırdı. Biz 'ne yapı-
yorsun dedik? Nedir yani? Uzaklaş'
falan dedik. Arabanın her yerine vurdu.
'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum.
İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Özel
kalem müdürüyüm' gibi bir sürü şeyler
söyledi. 'Sizi yaşatmayacağım, sizi öl-
düreceğim' gibi şeyler söyledi. Çok
tuhaf bir öfke nöbetinde, eşim de ara-
banın içinde benimde tek amacım
eşimi ve çocuğumu muhafaza altına
almak" dedi. 

Kaçmaya çalıştık

Olay yerinden kaçmaya çalıştıklarını
belirten Balkoca, "Saldırıyor, çok agre-
sif birisi, yanında da bir hanımefendi
vardı. O da engel olmuyordu. O da
'sizi şikayet edeceğiz, arabada çocuk
var, polise şikayet edeceğiz' diyerek bizi
tahakküm altına almaya çalıştı. Eşim
ağlıyor bir taraftan en sonunda araba-
nın içine granit parçası attı biz olay ye-
rinden uzaklaşmaya çalışırken. O
arada eşim video çekmiş Allah'tan.
Araba param parça, çocuğumuzun
saçlarından cam ayıkladı eşim. Bu
arada bizi sıkıştırdıkları araç, beledi-
yeye ait üzerinde 153 işte, '16 milyon
için çalışıyoruz' yani belediyeye ait bir
hizmet aracı, bunu belediyenin imkan-
larıyla ve o şeyi vardı zaten. Özel kale-
mim, sen kimsin çek kenara, polis
çağıracağım falan, biz hiçbir şey yap-
madık. Benim eşim hekim, ben psiko-
loğum bugüne kadar kimseye bir
zararımız yok. Sadece tek amacımız
çocuğumuzu parka götürmekti. Başka
bir şey yok yani. Şahıslarında kara-
kolda olduklarını biliyorum" dedi. 
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ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
Yukarıda unvanı yazılı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 56979-5 sicil numarasına kayıtlı şirketten 

alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeleri Komiserliğimize hitaben yazacakları 
bir dilekçe ile, İİK m. 299 gereğince İLAN tarihinden (Basın İlan Kurumu ilanı tarihi esas alınır) itibaren
15 gün içerisinde Komiserliğimizin “Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad. No:374 İstanbul Park AVM
Kat: 4 D: 136 B.Çekmece/İstanbul” adresine tatil günleri hariç 09:30 - 17:00 saatleri arasında gerçek 
kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde imza sirküleri fotokopisi ile bizzat veya usulüne uygun
vekaletname veya temsile dair belgelerin ibrazı suretiyle temsilci aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, 

Alacaklıların alacak kayıt dilekçesinin imzalı halini ve dayanak belgeleri (gerçek kişilerde kimlik
fotokopisini, tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisini de ekleyerek) yukarıda yazılı adrese iadeli 
taahhütlü posta yoluyla göndermek suretiyle de alacak kaydı yaptırabilecekleri; iadeli taahhütlü posta
içeriğinde mutlaka şirket yetkilisinin ıslak imzalı bir alacak bildirimi beyanı bulunması gerektiği; 
15 günlük sürenin hesaplanmasında postanın gönderiliş değil Komiserliğimize varış tarihinin esas 
alınacağı; 

Pandemi nedeniyle fiziksel teması en aza indirmek bakımından, alacak kayıtlarının kargo/posta yoluyla
gerçekleştirilebilmesinin önemli bir imkan olduğu; usulüne uygun olmayan, mahkemeye ya da farklı 
mercilere bildirilen veya yetkili temsilci tarafından imzalanmamış veyahut süresinden sonra yapılan
alacak bildirimlerinin dikkate alınmayacağı;

Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihinden (30/09/2020) önce, (a) alacağın dayanağının, doğum
tarihinin, vade tarihinin açıkça ve ayrıca belirtilmesi ve ayrıca alacağın dayanaklarını (sözleşme, temlik-
name, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin eklenmesi; 
birden çok alacak kalemi bulunması halinde, her bir alacak kaleminin ayrı ayrı bildirilmesi; varsa mühlet
tarihinden sonra doğan alacakların ayrı ayrı belirtilmesi, varsa mühlet öncesi takiplere ilişkin geçici mühlet
başlangıç tarihini(30.09.2020) esas alan icra dairesinden alınmış kapak hesabı, (b) geçici mühlet tarihin-
den sonra yabancı para alacaklarında, seçim hakkını açıkça belirtmek suretiyle, alacağın vade tarihindeki
veya işbu ilan (Basın İlan Kurumu ilanı tarihi esas alınır)  tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru
üzerinden Türk Lirası karşılığının bildirilmesi; (c) alacağın paradan başka bir şey olması halinde, işbu ilan
(Basın İlan Kurumu ilanı tarihi esas alınır)  tarihindeki para olarak değerinin bildirilmesi; (d) müeccel veya
şarta bağlı alacakların da vade veya şartın ayrıca belirtilmek suretiyle bildirilmesi; (e) borçluya ait malvar-
lığı unsurları üzerinde rehinle temin edilen alacakların; amme alacakları; İcra ve İflas Kanunu m. 206/I
kapsamında bulunan alacakların işbu nitelikleri belirtilmek ve ilgili belgelerin ibrazı suretiyle bildirilmesi; 

Alacak kaydettirmek isteyen alacaklıların şirket kayıtlarında gözüken alacak tutarını öğrenmek ve
hesap mutabakatı yapmak amacıyla borçlu şirket muhasebe departmanına ait
“muhasebe@cazador.com.tr” adresine e-posta gönderebilecekleri, hesap mutabakatı yapılmasının kon-
kordato prosedürlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağı,

Alacaklarını süresinde bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça ve borçlu tarafından redde-
dilen alacaklıların mahkeme tarafından aksine karar verilmedikçe konkordato müzakerelerinde oy kulla-
namayacağı; borçlunun beyanlarından sonra kabul ve reddedilen alacakları içeren alacaklar listesinin
mahkeme dosyasına sunulacağı ilan olunur. 

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Ali Fatih UYSAL                        Erhan AKKAYA                        M. Ertan YARDIM 
Finans Uzmanı                  YMM - Bağımsız Denetçi Dr.Öğr.Üyesi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1447585)

CAZADOR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2020/637 E. Sayılı Dosyası)

Kağıthane'de otomobille kızını ve eşini parka götüren psikolog Uğur Balkoca, bir başka otomobil sürücüsü
tarafından taciz edilmiş ardından taşlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin İETT şoförü olduğu
öğrenildi. Saldırıya uğrayan Uğur Balkoca'nın da yine İBB bünyesinde psikologluk yaptığı ortaya çıktı

IETT SOFORUNDEN
TRAFIKTE DEHSET

ÇOCUK iÇiN KORKTUM!
Saldırı anlarını cep telefonu ile kaydeden Dr.
Dilen Balkoca, korku dolu anlar yaşadıklarını
ifade ederek, “Evden parka gitmek üzere çık-
tık. Daha sonra Kağıthane yol ayrımından dö-
nerken, arkamızdaki araba korna çalarak bizi
taciz etmeye başladı. Daha sonra arabasıyla
önümüze kırdı. Neden yavaş gittiğimiz konu-
sunda büyük ihtimal sinirlendi. Daha sonra
arabadan inip, 'ben Ekrem İmamoğlu'nun
özel kalem müdürüyüm' şeklinde söylem-
lerde bulunup, hem yanındaki hanımefendi
hem kendisi parmak sallayarak tehdit etti.
Daha sonra beyefendi benim ve çocuğumun
bulunduğu tarafa tekme attı. Daha sonra

eşim uzaklaşmak üzere arabaya bindi. Biz
oradan ayrılmaya çalışırken hanımefendi bir-
kaç defa arabanın kapısını açmaya çalıştı.
Biz ayrılmaya çalışırken adam, onu tutanların
elinden kurtulup, taşı alarak ön sağ tarafa fır-
lattı ve arabanın içi, bizim üzerimiz cam oldu.
Aşırı bir şekilde korktum. Çocuk için korktum.
Elim ayağım titredi. Gerçekten çok korkunç
anlardı bizim için. Hanımefendi biraz sakin-
leştirir diye düşünüyordum o da aksine par-
mak sallayıp tehdit etti bizi. Biz oradan
uzaklaşalım gidelim artık derken kadın kapıyı
açmaya çalışıyor. Baya korku dolu anlardı
bizim için" diye konuştu.

EMNiYET AÇIKLAMA YAPTI
Kağıthane'de yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Kasten Yaralama-
Tehdit-Hakaret-Mala Zarar
Verme" konuları ile ilgili Kâğıt-
hane ilçesinde yürütülen çalış-
malar kapsamında; 11.09.2021
tarihi saat 18.50 sıralarında Kâ-
ğıthane ilçesi Gürsel Mahallesi
İmrahor Caddesi üzerinde
kavga olduğu bilgisi üzerine ad-
rese geçilmiş, yapılan kont-

rolde; trafik esnasında iki araç içerisinde bulunan O.K.,
N.İ. ve U.B., D.B. isimli şahısların aralarında yol verme
yüzünden kavga çıktığı, yaşanan tartışma sonrasında

kavganın büyüdüğü ve O.K.
isimli şahsın karşı tarafın araç
camına yerden aldığı taşı attığı
anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yaka-
lanan şüpheli şahıslar hakkında
“Kasten Yaralama-Tehdit-Haka-
ret-Mala Zarar Verme" suçun-
dan adli işlem yapılmıştır"
ifadelerine yer verildi.

Otel odasında
kızımı öldürdü
Maltepe'deotel odasında ölü bulunan 
23 yaşındaki Sedanur Şen'in babası
İbrahim Şen, "Onu bile bile otel odasına
götürüyor. Sırf madde vermek için benim
kızımı öldürüyor orada" diye konuştu

OLAY geçen Perşembe
Maltepe Cevizli Mahallesi
30 Ağustos Caddesi'ndeki

otelin 15'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre Sedanur Şen (23) ile
Serdar Yazıcı'nın (32) otele yerleşme-
sinin ardından sabah saatlerinde elin-
deki çanta ile odadan çıkan Serdar
Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in
uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını
kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp
izine rastlanmadığı belirtilen Şen'in cesedi, Adli Tıp
Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

Şüpheli serbest bırakıldı

Olayın ardından Serdar Yazıcı, polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı. Serdar Yazıcı'nın, "uyuşturucu madde
imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "do-
landırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Ya-
zıcı'nın polisteki ifadesinde gece kız arkadaşı ile
uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudu-
nun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği
belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yazıcı
Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun
ardından şüpheli Serdar Yazıcı'yı tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk etti. Yazıcı çıkarıldığı mahkemece adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meleğimi toprağa verdim

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Sedanur Şen'in cenazesi
geçen Cuma Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Se-
danur Şen'in babası İbrahim Şen, kızının bipolar has-
tası olduğu ve bu nedenle madde bağımlısı olduğu için
tedavi gördüğünü söyleyerek, "23 yaşındaki meleğimi
toprağa verdim. Hiçbir suçu olmayan, sadece psikolo-
jik rahatsızlığı olan tedavi gören bu arada psikolojik ra-
hatsızlığından dolayı maddeye bulaşan bir kız. Tedavi
görüyordu, hem madde hem de psikolojik. Bipolardı
benim çocuğum. Melekti yani onu diyebilirim. Herkes
tanıyor biliyor bizi. Yalan konuşacak bir şeyim yok.
Benim çocuğumu kandırdılar" dedi.

Evde dinlenmesi lazımdı

Şen, "Evde dinlenmesi lazımdı. Ama madde yoksun-
luğu çekiyor, dışarı çıkıyor. Yemin billah ediyor bir şey
yapmayacağım diye. Ama bu şerefsizler onu arıyorlar,
bir şekilde buluyorlar. Çocuğu teşvik ediyorlar. Çocu-
ğumun ayağında iltihap oluşmuştu. Hastaneden geli-
yordu gece 23.30'da. 30 tane iğne olması lazımdı. Onu
geliyor hastaneden alıyor bu şerefsiz. Biz bir hava ala-
lım, çok sıkıldı diyor. Gidiyorlar hava almaya, gelmi-
yorlar. Saatlerce arıyoruz annesi arıyor, yazıyor, yok.
Benim çocuğuma çip takılı. Hala dikişleri duruyordu
üzerinde. Onu bile bile otel odasına götürüyor. Sırf
madde vermek için benim kızımı öldürüyor orada.
Kızım kendisi diyordu, 'Baba ben madde alırsam ölü-
rüm. Doktorum bana asla alma, kullanma, geçecek bu
demişti' dedi." diye konuştu. DHA

Yavru kedi kurtarıldı
Avcılar'da özel spor salonunun havalandırma boşluğuna düşerek sıkışan yavru kedi,
müşteri, görevli ve itfaiye erlerinin 40 dakikalık çabası ile kurtarıldı

MERKEZ Mahalle-
si'ndeki spor salo-
nuna gelen Zilan

Özkaçmaz, sahipsiz bir kedi
yavrusunun iki kat aşağıya uza-
nan havalandırma boşluğu ile
duvarın arasına düştüğünü ve
buradan çıkamadığını görünce
yardım istedi. Salon görevlileri
ellerine aldıkları süpürge sapları
ile minik kediyi kurtarmaya ça-
lışmalarına rağmen sonuç ala-
madı. Bunun üzerine itfaiyeden
yardım istendi. Olay yerine
gelen itfaiye erleri havalandırma
borusunun aşağısına düşen
yavru kediyi kurtararak, onu
fark eden Zilan Özkaçmaz'a
teslim etti. Özkaçmaz, “Burada
oynuyordu. Birden gözden kay-
boldu. Daha sonra ağlamaklı
sesini fark edince havalandırma
boşluğuna düştüğünü anladım.
Yardım istedim. 40 dakikalık
çaba sonunda kurtarıldı. Beton
pürtüklü canı yanmıştır" dedi.
DHA



D EVA Partisi Genel Baş-
kanı Ali Babacan, partisi-
nin Büyükçekmece ilçe

binasının açılışına katıldı. Açışın
ardından Damga'nın sorularını ya-
nıtlayan Babacan, ittifaklar konu-
sunda, "Bu ittifaklar seçim ittifakı.
İttifakın hukuki bir tanımı var. Se-

çimden sonra ki ittifakın hukuki bir anlamı
yok. Bugün eğer Cumhur ve Millet ittifakın-
dan bahsediyorsak bunlar gönüllü yürüyor.
Biz parlamenter sistemden yanayız. Türki-
ye'de güçlenmiş parlamenter sistem isteyen
başka partiler de var. Bir kısmı yol haritasını
açıkladı. Biz daha açıklamadık. Ama hazırlı-
ğımızı tamamladık. Çünkü biz iyi biliyoruz ki
sistem değişikliği Anayasa değişikliği istiyor.
Anayasa değişikliğini hiçbir parti kendi ba-
şına yapamıyor. Dolayısıyla Anayasa deği-
şikliği ancak ortak mutabakat ile olabilir. Her
siyasi partinin parlamenter sistemle ilgili gö-
revlendirdiği kişiler var. Parlamenter sistem
isteyenler partilerle bir ilişkimiz var. Bu ilişki
ilerde bir ittifaka dönüşür mü? Şu anda ko-
nuşmak için biraz erken" dedi. 

Başka türlü düzelmez

DEVA Partisi Lideri Babacan, "AK Parti'den
benzer bir teklif gelirse size nasıl karşılık ve-
rirsiniz?" sorusuna da "Şu anda ülkeyi yöne-
ten zihniyetin Türkiye'nin yararına bir şey
yapması mümkün değil" cevabını verdi. Ba-
bacan, "Türkiye'de sadece sistem değişikliği
yetmez. Ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi
lazım. Yani iktidarın gitmesi lazım. Ben sayın
Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e  dedim ki
'Parlamenter sistem diyoruz ama, yarın
Cumhurbaşkanı der ki gelin beraber yapa-
lım. Buna hazır olun.' Ben diyorum ki sistem
de değişmeli, zihniyet de değişmeli, topyekün
iktidar da değişmeli. Başka türlü bu ülke dü-
zelmez" açıklamasında bulundu. 

Hiç anket yaptırmadık

Damga'nın "Sizin için şöyle bir iddia var; Ali
Babacan ne yapıp edip sonunda sayın Erdo-
ğan'la anlaşacak. Tayyip Bey kazanamaya-
cağı seçimi görürse Babacan'ı partinin
başına getirecek. Buna ne diyorsunuz?" so-
rusunu cevaplayan Babacan, "Sayın Erdo-
ğan seçimi kazanamayacağına inandığı anda
partisi buharlaşır. Şu anda tek kişiye dayalı
bir parti var. Eğer artık o kişi yoksa arkasında
ki sistemde yok demektir. Dolayısıyla olma-
yan partinin başına geçilmez" ifadelerini kul-
landı. Babacan, partisinin oy oranı hakkında
da "Biz hiç ölçüm yaptırmadık. Parti kurul-

madan önce çok araştırma yaptırdık. Ama
yapılan ölçümlere bakıyoruz. Biz gerçek öl-
çümün ancak sahada yapılması gerektiğini
düşünüyoruz. Çarşıda pazarda gördüğümüz
tabloyu bize hiçbir anket göstermiyor" dedi. 

Böyle bir şey duymadım!

Ali Babacan, "Sayın Abdullah Gül'ün eşi
Hayrünnisa Gül'ün ismi İYİ Parti ile anılıyor.
Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?"
sorusuna da "Ben böyle bir şey duymadım.
Bilmediğim bir konuda yorum yapmam
doğru olmaz" cevabını verdi. Babacan, erken
seçim konusunda da "İktidarın mevcut şart-
larda elindeki gücü riske atacağını düşünmü-
yorum. Elinden geldiği kadar uzatacaktır"
yorumunu yaptı. Babacan, Gelecek Partisi
ile olan ilişkileri için de "Parlamenter sistemi
isteyen partilerle ortak bir zeminimiz var.
İlerde ne olur bilmiyorum" dedi. Ali Babacan
son olarak, "Her partinin genel başkanı
doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Ama bu sis-
temde ortak adaylık formülleri konuşuluyor"
diye konuştu. 

Çok acı bir dönemdi

Ali Babacan, Büyükçekmece ilçe binasının açı-
lışında yaptığı konuşmada ise "Bizim bir dave-
timiz var. Davetimiz Türkiye’nin tüm
demokrat seslerinedir: Kimliği, inancı, ideolo-
jisi her ne olursa olsun, onları bu çatı altına
davet ediyoruz. Özgürlük, hak, adalet ve de-
mokrasi ilkeleri etrafında, yeni bir toplumsal
sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Cesur,
özgür ve zengin bir Türkiye’ye davet ediyoruz.
12 Eylül 1980 darbesi döneminde, darbecilerin
canına kıydığı insanları rahmetle anıyorum. 18
yaşını bitirmemiş çocukların idam sehpalarına
gönderildiği, Metris’te, Ulucanlar’da, Diyarba-
kır’da ağır işkencelerle insan onurunun çiğnen-
diği, insanların zorla kaybettirildiği,
milyonlarca vatandaşımızın fişlendiği acı bir
dönemdi. 12 Eylül; ‘kitapların sobada yandığı,
sazların duvarda kaldığı, güzelim şarkıların
yağmalandığı’ bir dönemdi. Dipsiz bir karan-
lıktı" dedi. 

Anılarını yaşatacağız

"İçeriden veya dışarıdan gelsin, hiç fark

etmez; demokrasimize kalkan hiçbir ele fırsat
tanımayacağız" diyen Babacan, "Koşullar ne
olursa olsun, halkın oylarıyla seçilenleri si-
lahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara karşı
dimdik ayakta duracağız. Türkiye'nin, bir
daha asla, sabah erken kalkanın, gece geç ya-
tanın darbe yaptığı bir ülke olmasına izin ver-
meyeceğiz. 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12
Eylül’ün, 28 Şubat’ın, 27 Nisan’ın ve 15 Tem-
muz’un tüm mağdurlarının anılarını, DEVA
Partisi’nde yaşatacağız. O günleri unuttur-
mayacağız. Darbelere hukuksuzluklara, bas-
kılara bir daha asla" ifadelerini kullandı. 

Geriye bir madde kaldı

12 Eylül’ün otuzuncu yılında yapılan 26
maddenin değiştirildiği referandumun 25
maddesi demokrasi mücadelesinin bir kaza-
nımı olduğunu belirten Babacan, "Geriye bir
madde kaldı. O madde de yargıdaki vesaye-
tin ürünü olarak derç edilmiş oldu. O günkü
şartlarda, o günün Anayasa Mahkemesi,
Meclis iradesinin üstüne çıkıp, HSYK ile ilgili
bir maddeyi değiştirdi. Bu durum, Meclis’te
oluşan iradenin dışında sonuçlara sebep
oldu. Nitekim bunun olumsuz sonuçlarını

daha sonra hep beraber yaşadık. Geriye
dönüp baktığımızda şunu görüyoruz: 12

Eylül referandumuna giden süreçte,
Meclis'ten geçen ve geçmeyen deği-

şiklik önerileri baz alındığında, bu
maddelerin, tarihimizin demokrasi

mücadelesi hanesine yazıldığını
görüyoruz" diye konuştu. 

Darbeciler yargılandı

"12 Eylül Darbesi’nin otu-
zuncu yıl dönümünde,

tam 12 Eylül 2010 tari-
hinde yapılan refe-

randumla bazı
adımlar atıldı"

diyen Babacan,
"Darbeciler

Anayasa’ya
kendileri-

nin yargı-

9GÜNDEM 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Damga'ya konuşan 
DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, parlamenter 
sistem isteyen partilerle

işbirliği içinde olduklarını 
belirtti. Türkiye'de sadece

sistem değişikliğinin
yetmeyeceğini ifade eden

Babacan, "Zihniyet de
değişmeli, topyekün iktidar da

değişmeli. Başka türlü bu
ülke düzelmez" 

açıklamasını yaptı. 
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İSTANBUL
BABACAN ayrıca Kanal İstanbul pro-
jesi kapsamında alınan acele kamulaş-
tırma kararını da eleştirdi: Babacan,
"Projenin adına Rant İstanbul demek
lazım. Kanal İstanbul için neden acele
kamulaştırma yapıyorsunuz? Seçimlere
iki yıldan az kaldı ve bu proje iki yılda
bitmez. Halkın size desteğinin giderek
düştüğü bir dönemde, İstanbul’un ka-
derine büyük etkisi olabilecek bir proje
için görev sürenizin de yetmesi müm-
kün değilken; niçin bu acele kamulaş-
tırma sürecini başlatırsınız? Bu proje
İstanbul’un geleceğini geri dönülmez
bir şekilde etkileyecek. Madem rant pro-
jelerine harcayacak kaynak var, bunu
depremle ilgili hazırlıklara harcayın.
Kaynakları böyle rant projelerine harca-
yacağınıza, kentsel dönüşüme ayırın"
tavsiyesinde bulundu. 

KANAL 
İSTANBUL

DEĞİL 
RANT 

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE'DE partisinin ilçe bi-
nasının açılışına katılan Ali Babacan'ı
Belediye Başakanı Hasan Akgün de zi-
yaret etti. Babacan'a hayırlı olsun diyen
Akgün, "Allah hepinizin yolunu açık
etsin. Memleketin Kuvay-ı Milliye ruhu
ile bu gidişata bir son vermesi lazım"
dedi. Son 5 gün içerisinde Anadolu'nun
birçok kasabasını gezdiğini dile getiren
Akgün, "Vatandaş elinde AK Parti kim-
liği ile kahvenin ortasında ağza alınma-
yacak küfürler ediyor. Ve kimlikleri
yırtıyorlar. Diyorlar ki bin tane ineğimiz
vardı ama şimdi bir tane yok. İlk za-
manlar çok para kazandıklarını ama
şimdi zor durumda olduklarını belirti-
yorlar. Enteresan şeyler var. Şu mesajı
aldık; Vatandaş hazır. Sadece sizlerin
kapı kapı dolaşıp umut olmanız lazım.
Gördüğümüz genel durum demokrasi
ve ülkemiz açısından son derece mem-
nuniyet vericidir" açıklamasında 
bulundu. 

VATANDAŞ 
AK PARTİ'YE 
KÜFÜR EDİYOR!

lanmalarını yasaklayan hükümler koymuştu,
o hükümler kaldırıldı. Belki yargılama tam
anlamıyla amacına ulaşamadı ama bu sa-
yede 12 Eylül darbecileri sanık sandalyesine
oturdu. Bu sadece o insanlar için değil, bun-
dan sonra aklının kıyısından köşesinden dar-
beyi geçiren herkes için bir derstir. Bunların
sembolik değeri vardır. Bu tür yargılamalar
darbeci zihniyete bir mesajdır. Aynı referan-
dumla ağır suç işlediği iddia edilen askerlerin
sivil mahkemelerde yargılanmasının önü
açıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baş-
vuru yolu açıldı" açıklamasını yaptı.  

Bilanço çok ağır oldu

Babacan, "Ülke yönetimini ele geçirenlerin,
baskıcı bir zihniyeti dayatma alışkanlıkları
ortadan kalkmadı. Taraflı cumhurbaşkanlığı
sisteminin bilançosu bu millete ağır oldu.
Milletin kalbi olan Meclis fiilen Cumhurbaş-
kanı’na neredeyse bağlandı. 
Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı hü-
kûmetin neredeyse tamamen kontrolüne
girdi. Her türden muhalif ses, keyfi tutukla-
malarla karşı karşıya bırakıldı. Sivil toplum

bastırıldı. KHK’larla insanlar hukuksuzca
işlerinden atıldı. Çok sayıda vatandaşı-

mız Türkiye’yi terk etmek zorunda
kaldı" dedi. 

YARIŞ NEFES KESTi
Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ali Hüryılmaz bisiklet yarışmasına katılan Türk ve
Bulgar bisikletçiler ortaya koydukları mücadele ile nefesleri kesti. Belediye Başakanı Akgün,
"Bundan sonraki hedefimiz Büyükçekmece ilçesinde bisikleti önce ulaşım vasıtası yapmak" dedi

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, Türkiye Bisiklet Fede-
rasyonu, Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet
Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Ku-

lübü işbirliği ile düzenlenen 3’üncü Uluslararası Ali Hüryılmaz
Kriteryum Bisiklet Yarışları Büyükçekmece’de koşuldu. Genç
Erkek, Büyük Erkek, Büyük kadın ve Master kategorilerinde
gerçekleşen yarışmalara Türk ve Bulgar 300’ün üzerinde yarış-
macı katıldı. Mimaroba Mahallesi, Eski Doğa Koleji Kampüsü
önündeki parkurda gerçekleştirilen Uluslararası Ali Hüryılmaz
Kriteryum Bisiklet Yarışları’nın startı Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından verildi.

Parkurumuz çok güzel

Yarışmaya katılan bisikletçiler ile şeref turu atan Başkan Akgün,
Büyükçekmece’de bisiklet sporunun giderek yaygınlaştığına
dikkat çekerek, "Büyükçekmece’de 3 bisiklet kulübümüz var. Fe-
derasyon ile birlikte Büyükçekmece’de Uluslararası 3. Ali Hür-

yılmaz Bisiklet Yarışması yapılıyor. Mimaroba bölgemizde.
Parkurumuz çok güzel. Bundan sonraki hedefimiz Büyükçek-
mece ilçesinde bisikleti önce ulaşım vasıtası yapmak. Ondan
sonra da uluslararası bisiklet yarışlarının sahnelendiği bir yer,
bir ilçe, bir yaşam merkezi olarak Büyükçekmece’yi dünyaya
duyurmaktır. Dünya’ya duyurmak diyorum çünkü Büyükşehir
Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, onun ekibi
ile birlikte Büyükşehir’in projesi olarak Büyükçekmece baraj
gölünün Lagün gölünün etrafında 32 kilometrelik bisiklet ve
her türlü sporun yapılabileceği bir parkur yapıyoruz. Ama esas
itibariyle bisiklet yarışlarının uluslararası boyutta çok estetik bir
alanda yapılmasına altlık hazırlıyoruz. 2023 Cumhuriyet’in
100’üncü yılında da güzel bir uluslararası bisiklet yarışıyla bu
parkuru taçlandırırız. Ayrıca yine Büyükçekmece koyunun etra-
fında da yine Ekrem İmamoğlu Başkanı’mızın büyük desteğiyle
Büyükşehir Belediyemiz yeni bir düzenleme yapıyor. Dolayı-
sıyla 32 kilometre Büyükçekmece Gölü’nün etrafında, 16 kilo-

metre
Büyükçek-
mece
Koyu’nun
etrafında

olmak üzere 48 kilo-
metre bisiklet sporunu
çok keyifle yapılacak bir
parkura sahip olacağız"
dedi. 

Akgün’e teşekkür plaketi

Hasan Akgün’e bisiklet sporuna
katkılarından dolayı Türkiye Bisiklet
Federasyonu Başkanı Erol Küçükba-
kırcı tarafından teşekkür plaketi takdim
edildi. Federasyon İl Temsilcisi Ali Rıza
Emre, Dünya Olimpiyat Birliği Başkan Yar-
dımcısı ve Türkiye Olimpiyat Birliği Başkanı
Alper Kasapoğlu, Ali Hüryılmaz Bisiklet İhti-
sas Spor Kulübü Başkanı Hasan Terzi ve Büyük-
çekmece Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya
Beşparmak’ın katılımlarıyla gerçekleşen yarışma so-
nucunda derece alan sporcuların madalyaları Bele-
diye Başkanvekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediye
Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Şahin tarafından tak-
dim edildi.

Özgürlükler kısıtlanamaz
AdAlet Bakanı Abdulhamit
Gül, son günlerde yeniden
tartışmaya açılan sosyal

medya yasası ile ilgili "Sosyal med-
yada düşünce özgürlüğü ve
bu platformların kısıtlanma-
sıyla ilgili bir çalışma söz
konusu olamaz. Her alanda
olduğu gibi bu alanda da
yasakçı bir anlayış içinde
olamayız" dedi.
"AK Parti’nin eleştirinin suç
oluşturmayacağına ilişkin
yargı paketleri var. eleştiri
ile hakaret birbirinden

farklı" diyen Gül, "Bunun değerlendir-
mesini yapacak olan da yargıdır. Her
alanda olduğu gibi bu alanda da ya-
sakçı bir anlayış içinde olamayız. tüm

kurumlarla bir çalışma yapılı-
yor. Bu çalışma sosyal mecra-
lar üzerinde kişilerin,
kurumların dezenformasyona
uğramamasıdır. Klavye karşı-
sında insan, karakter suikastı
yapmaya hukuk izin veremez"
ifadelerini kullandı. 

Netleşmiş bir konu yok

Gül, "elinde belge, delil varsa

adliyeler, kolluk açık. Bunun partisi,
cinsiyeti, siyaseti yok. Partiler üstü. Ki-
şilik haklarına saldırıyı önleyecek,
insan onurunu koruyacak nelere ihtiyaç
varsa bunlar üzerinde kafa yoruluyor.
dünya örneklerine bakılıyor. dezenfor-
masyon ve insan onuruna yönelik sal-
dırılarla en etkili şekilde nasıl
mücadele etmek gerekiyorsa bununla
ilgili değerlendirme sürüyor. Netleşmiş
bir konu yok, olduğunda partimiz bunu
açıklayacaktır. Sansüre, eleştiri ve
ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yo-
lundaki bir şeye asla müsaade etmez"
diye konuştu. 

Yarışmanın startını veren Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de 3 bisiklet

kulübümüz var. Federasyon ile birlikte
Büyükçekmece’de Uluslararası 3. Ali 

Hüryılmaz Bisiklet Yarışması yapılıyor” dedi. 



Ö nce hekimlerin sosyal medya hesapla-
rını hedef alıyorlar, sonra direkt me-
sajlarla ele geçiriyorlar.  Hesaplardan

paylaştıkları fotoğraflarla mesajlarla da takipçi-
leri dolandırıyorlar. Siber dolandırıcıların yeni
yöntemi pandemiyle birlikte takipçi sayısı her
gün artış gösteren ve toplumda güvenirliği yük-
sek seviyede olan doktorların sosyal medya he-
sapları. Siber güvenlik uzmanları ve hesabı
çalınan hekimler ise uyarıyor, "Bir doktor böyle
mesajlar paylaşmaz"

Uyarı mailden gelir

Pandemi döneminde popülerleşen doktorların
sosyal medya hesapları, dolandırıcıların hedefi
oldu. Ele geçirilen hesaplardaki takipçiler,
hekim tarafından paylaşıldığını düşündüğü,
kısa yoldan yüksek miktarda para kazanacağı
yönündeki mesajlara ya da iletilere inanarak pa-
ralarını kaptırıyor. İlk olarak sosyal medya hesa-
bının mesajlar bölümüne "hesabınız çalındı"
şeklinde bir mesaj gönderiliyor. Hesap sahibi,
bu mesajı açarak, çalınma korkusuyla bilgilerini
mesajın içindeki bölümlere yazmaya başlayınca
hesabı otomatik olarak çalınmış oluyor. Uz-
manlar ise "hesabınız çalındı" mesajının sosyal
medya uygulamalarının mesajla değil, e-posta
yoluyla uyarı gönderdiğini belirtiyor.

Dekontlar paylaşılıyor

Dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını ele ge-
çirdikten sonra, "1 koy, 5 kazan mantığındaki
mesajları paylaşmaya başlıyorlar. Bazı hesap-
lardan ele geçirilmiş olan hesabın sahibi dokto-
run adına düzenlenmiş dekontlar bile

paylaşılıyor. Pandemi döneminde takipçi sa-
yısı her gün artış gösteren ve toplumda gü-

venilirliği yüksek olan doktorların sosyal

medya takipçileri bu yöntemle dolandırılıyor.

Birikimini çaldılar

Sosyal medya hesabı çalınan doktorlardan biri
de Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Doç.
Dr. Hanifi Şahin oldu. Şahin, "Yaklaşık 2-3 ay
önce İnstagram hesabım dolandırıcılar tarafın-
dan ele geçirildi. Özellikle instagramı taklit eden

bildirimler geliyor, 'hesabınızda şu problem var'
gibi. Siz o linke tıkladığınız zaman ya da o gelen
mesaja cevap verdiğinizde hesabınız ele geçiril-
miş oluyor. Benim hesabımdan o dönem '1 ya-
tırın size 100 verelim' şeklinde bildirimler
paylaşıldı. Hekimlere olan o güven ve saygınlık,
insanların inanması bazı iyi niyetli takipçilerimi-
zin, vatandaşlarımızın iyi niyetlerinin kurbanı

olmasını sağlıyor. Bu anlamda uyarıcı bir şey
olması lazım, hekimlerin öyle paylaşımlar yap-
mayacağı, titan zinciri şeklinde işlere giremeye-
ceği yönünde vatandaşların bilgi sahibi olması
lazım. Çünkü çağımızda, özellik bu dönemde
bu tarz saldırılar olabiliyor. Mağdur olan oldu,
bir hastam HPV aşısı olmak için 3 aydır para
biriktiriyordu, maalesef dolandırıcılar onun bi-

riktirdiği parasını aldılar. Bir tane hasta daha
yine dolandırılmış durumda. Tabi her şey karşı-
tını üretiyor. Hesabı çalanlar gibi bu hesabı ele
geçirenler, bu tarz yeteneklerini faydalı işlere yö-
nelten insanlarda var. Sosyal medya uzmanla-
rından yardım alarak ben hesabımı geri almayı
başardım. Ama bazı arkadaşlarımız maalesef
geri alamıyorlar" dedi.  DHA
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Pandemi döneminde
popülerleşen doktorların
sosyal medya hesapları,
dolandırıcıların hedefi
oldu. Ele geçirilen
hesaplardaki takipçiler,
doktorlar tarafından
paylaşıldığını düşündüğü,
kısa yoldan yüksek 
miktarda para
kazanacağı yönündeki
mesajlara ya da iletilere
inanarak paralarını
kaptırıyor. Sosyal 
medya hesabı çalınan
Kadın Hastalıkları ve
Doğum uzmanı Doç. 
Dr. Hanifi Şahin, "Bir 
hastam HPV aşısı 
olmak için 3 aydır para
biriktiriyordu, maalesef
dolandırıcılar onun
biriktirdiği parasını
aldılar. Bir tane hasta
daha yine dolandırılmış 
durumda” dedi.

DOLANDIRICILARIN
HEDEFİDOKTORLAR

Dijital İletişim ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr.
Nabar Garakhanova, "Doktorlarımızın da
sosyal medya ve dijital medyayla çok ilgileri
olmadığı için kendi hesaplarını açtıklarında
bazı unsulara dikkat etmiyorlar. Her zaman
direkt mesaj kutularına 'sizinle ilgili şikayet
var' ya da 'hesabınız hacklendi, ele geçirildi,
lütfen bunu tıklayın' şeklinde. Özellikle İns-
tagram'da onlarda ciddi bir şey sanıyorlar
ve tıkladıkları anda şifreleri isteniyor, şifrele-
rini giriyorlar ve maalesef hesapları ele ge-
çiriliyor. Daha sonra hesaplarını geri alma
fırsatları da olmuyor. Dolandırıcılar onların
adıyla önerilerde, tavsiyelerde bulunuyorlar.
Doktorun ismine bir dekont yapılıyor, o de-
kontu da gösteriyorlar. Takipçileri de o heki-
mimize güven teşkil ettiği için, dijitalde en
önemli hususunda güven olmasından dolayı
düşünmeden aynı işlemi yapıyorlar. Burada
yapmamız gereken; birincisi doktorlarımızın
her hangi bir mecradan gelen mesajı dik-
kate almaması gerekir. Çünkü bu tür çalış-
maları sosyal medya hesapları direkt mesaj
kutusundan göndermez. Bunları e-posta va-
sıtasıyla gönderirler. İkinci olarak; her
zaman şifrelerini ikili doğrulama metoduyla
kullanmaları gerekiyor. Başka bir hesaptan
girildiği zaman doğrulama size telefonla ya
da e-postayla geldiğinde yapılabilsin. Bir
diğer unsur ise lütfen herkes bilgilerini bir
sosyal medya hesabı açtığında bilgilerini ek-
siksiz doldursunlar. Bu durumu şikayet etti-
ğiniz zaman mecraya, sizin bilgilerinizi 1-2
gün içinde ölçtükten sonra iade edebiliyor-
lar. Fakat bilgileriniz eksikse bunu yapamaz-
lar. Diğer taraftan takipçilerin doktorların bu
tarz çalışmalar yapmayacağını öngörmeleri
ve şüpheci davranmalarını tavsiye ediyoruz.
Kesinlikle doktorlarıyla ayrıca bir iletişime
geçerek doğruluğu teyit etmelerini öneriyo-
ruz" şeklinde konuştu.

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi
pandemiyle birlikte takipçi sayısı
her gün artış gösteren ve toplumda
güvenirliği yüksek seviyede olan
doktorların sosyal medya hesapları. 

ŞÜPHECİ 
OLMALARINI 
TAVSİYE 
EDİYORUZ



 
 

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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Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyale-
tinde sağanak yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 12 

kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi

PAKiSTAN’DA 
SEL FELAKETi

PARIS Belediye Başkanı Anne 
Hidalgo, Rouen şehrini ziyareti 
sırasında 2022 cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine adaylığını açıkladı. Aday 
olmaya hazır olduğunu ifaden eden 
Hidalgo, “Bugün hazırım. Bu nedenle, 
alçak gönüllülükle, bu anın ciddiyetinin 
farkında olarak ve umutlarımızı hayatımı-
zın gerçeği haline getirmek için, Fransa 
cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar 
verdim. Çocuklarımıza, bir gelecek sun-
maya adayım” dedi. Fransızlar 10 ve 24 
Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için 
cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık 

başına gidecek. Anne Hidalgo dışında 
12 aday, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
adaylıklarını resmen açıkladı. Adayların 
10 Nisan’da seçimlerin ilk turunda yer 
almak için kendilerini destekleyen seçil-
miş yetkililerden 500 imza toplamaları 
gerekiyor.
Macron da aday olacak

Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri 
François Asselineau, Hauts-de-France 
Bölgesi Belediye Başkanı ve eski Bakan 
Xavier Bertrand, aşırı sağcı Ulusal Birlik 
Partisi lideri Marine Le Pen, Ayağa Kalk 
Fransa parti lideri Nicolas Dupont-Aig-

nan, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi 
lideri Jean-Luc Mélenchon, Halkın Yolu 
Partisi lideri Jean-Frédéric Poisson, İşçi 
Mücadelesi Partisinden Nathalie Artha-
ud, Direnelim Partisinden milletvekili 
Jean Lassalle, Fransız Komünist Partisi li-
deri Fabien Roussel, Vatanseverler Partisi 
lideri Florian Philippot, Yeni Anti-Kapi-
talist partisinden Philippe Pouton ve solcu 
Eski Ekonomi, Üretken İyileştirme ve 
Dijital Bakanı Arnaud Montebourg resmi 
olarak adaylıklarını ilan etti. Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’un da seçimlerde 
yeniden aday olması bekleniyor.

Fransa’nın başkenti Paris’in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu 
açıkladı. Hidalgo, “Bugün hazırım. Bu nedenle, alçak gönüllülükle, bu anın ciddiyetinin farkında olarak ve umutları-

mızı hayatımızın gerçeği haline getirmek için, Fransa cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdim” dedi

Ida Kasırgası’nın neden olduğu petrol sızıntısı doğal yaşamı olumsuz yönde etkilemeye 
devam ediyor. Yaban hayatı yetkilileri, petrole bulanmış hayvanlar bulduklarını bildirdiler

ADAY ADAY 
OLMAYAOLMAYA
KARAR VERDKARAR VERDiiMM

DOGAL YASAM TEHLDOGAL YASAM TEHLiiKEDE KEDE 

PAKISTAN’IN kuzeyba-
tısında yer alan Hayber 
Pahtunhva eyaletinde 

sağanak yağışların yol açtığı 
toprak kayması sonucu 12 kişinin 
hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise 
yaralandığı belirtildi. Pakistan’ın 
Hayber Pahtunhva eyaletinde-
ki Torghar bölgesinde sağanak 
yağışlar nedeniyle sel ve toprak 
kayması meydana geldi. Toprak 
kayması sonucu 5 evin yıkıldı-

ğı ve 16 kişinin enkaz altında 
kaldığı belirtildi. Yerel kaynaklar 
tarafından yapılan açıklamada, 12 
kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişi-
nin yaralandığı ve 2 kişiyi arama 
çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı 
ifade edildi. Öte yandan, Pakis-
tan’ın Pencap eyaletinde dün 
şiddetli yağışların yol açtığı sel 
ve kazalar sonucu 7 kişi hayatını 
kaybetmişti.

New York Belediye Başkanı 
Bill de Blasio, New York Polis 
Departmanı memurlarını CO-

VID-19 aşısı olmamaları ve test 
yaptırmamaları halinde maaş-
larını ödememekle tehdit etti

De Blasio tarafından çıka-
rılan bir talimat uyarınca, 
belediyeye bağlı tüm 

çalışanlar COVID-19’a karşı 
aşılanmalı veya hastalık için haf-
talık olarak test edilmeli. Yeni 
uygulama, pazartesi günü yürür-
lüğe girecek ve çeşitli sektörlerde 
yaklaşık 340.000 çalışanı etkile-
yecek. De Blasio perşembe günü 
düzenlediği basın toplantısında, 
“Birisi yine bu görevleri yerine 
getirmezse, kendilerine ödeme 
yapılmayacak” dedi. NYC sağlık 
departmanından elde edilen 
verilere göre, bu hafta itibarıyla, 
NYPD çalışanlarının yüzde 53’ü 

bir doz aşı aldı, bu oran New 
York City’deki yetişkinlerin yak-
laşık yüzde 79’una denk geliyor. 
New York City’deki yetişkinlerin 
yaklaşık yüzde 71’i ise tam aşılı. 
New York Times’ın daha önce 
bildirdiğine göre, NYPD herhan-
gi bir şehir kurumunun en düşük 
aşı oranlarına sahip. Dünyanın 
en büyük belediye polis birliği 
olan New York Şehri Polis Yar-
dımseverler Derneği, belediye 
başkanına karşı çıkacağını söyle-
di. Polise test için harcanan süre 
boyunca ödeme yapılmayacağın-
dan, üyelerin uymama hakları 
olduğunu iddia ediyor.

Aşı yoksa
maaş yok

ORMAN YANGINI 
uzaydan göründü

Yunanistan’da ortalık karıştı! 

LOUISIANA Yaban Hayatı ve Ba-
lıkçılık Dairesi (LDWF), meydana 
gelen petrol sızıntısından dolayı 

100’den fazla kuşun petrole bulanmış 
bir şekilde bulunduğunu paylaştı. 
Yetkililer kuşları; rafineride, rafineri 
yakınındaki tutma havuzlarında ve 
su basmış tarlalarda bulduklarını 
söylediler.
LDWF yaptığı açıklamada, “Petrol 
bulaşmış kuşlardan bazıları yakalan-
dı ve bir rehabilitasyon yerine nak-
ledildi. Kuşları ve diğer hayvanları 
kurtarma çabalarının tamamlanması 
haftalar alabilir” dedi. Kuşlara ek ola-
rak; timsahlar, nehir su samurları ve 
büyük, yarı suda yaşayan kemirgen-
lerin de petrolle temas etmiş oldukları 
bildirildi.
Miktarı bilinmiyor
ABD Sahil Güvenlik bu haftanın baş-
larında, Ida Kasırgası sonrasında pet-
rol sızıntılarıyla ilgili rapor edilen 350 
olayı araştırdığını söyledi. Associated 
Press’e göre; Çevre Koruma Ajansı, 
Ida’dan sonra kendi yetki alanında 
önemli iç petrol sızıntıları hakkında 
43 rapor aldığını söyledi. AP, Alliance 
Rafinerisi’ndeki petrol sızıntısını ilk 
olarak 1 Eylül’de bildirmişti. AP şirke-
tin, sızıntıyı küçümsemeye çalıştığını, 
ancak AP’den gelen soruşturmaların 
ardından rafineride yaptıklarını da 
bildirdi. Şirket, sızıntının geçen hafta 
kontrol altına alındığını söyledi. 
AP’ye göre, dökülen petrolün miktarı 
henüz resmi olarak bildirilmedi.

YUNANISTAN’IN Selanik 
kentinde hükümet kar-
şıtları sokağa döküldü. 

Yunanistan Başbakanı Kyriakos 
Miçotakis’in Vellidion Sergi Mer-
kezi’nde düzenlenen 85. Selanik 
Uluslararası Fuarı’nda yaptığı 
konuşmanın ardından kentin 
birçok farklı noktasında gösteriler 
gerçekleştirildi. Gösterilere sendi-
kalar, siyasi örgütler ve öğrenciler 
katılırken, hükümetin sağlık, 
emek ve üniversitelere yönelik 
politikaları protesto edildi. Hükü-
met karşıtı pankartlar açılarak, 
sloganlar atıldı.
Çatışma çıktı

Kentin çok sayıda bölgesinde 
yolları kapatan göstericiler ve 
polis arasında arbede çıktı. Pro-
testocular, çevik kuvvet güçlerine 
taş, molotof kokteyli ve fişeklerle 
saldırırken, polis göstericilere 
göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla 
müdahale etti. Polis ve protestocu-
lar arasında çıkan çatışma sonucu 
bir kadının başından yaralanarak 
hastaneye kaldırıldığı ve en az 4 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya’ya bağlı Yakutis-
tan’da devam eden orman 
yangınlarının dumanı, Kuzey 

Kutbu semalarını kapladı. 
Sentinel 3 uydusu tarafından 
çekilen fotoğraf, dünyanın en 
soğuk bölgeleri arasında yer 
alan Yakutistan’daki yangının 
büyüklüğünü ortaya koydu. 
Kuzey Kutbu’na yakın Yaku-
tistan ya da diğer adıyla Saha 
Cumhuriyeti’nde devam eden 
orman yangınlarının dumanı, 
Kuzey Kutbu’na doğru 900 
km’lik bir alana yayıldı. Avru-
pa Birliği Yer Gözlem Programı 
Copernicus’a bağlı Sentinel 3 
uydusu tarafından dün elde 
edilen fotoğraf, dünyanın en 
soğuk bölgeleri arasında yer 
alan Yakutistan’daki yangının 
büyüklüğünü ortaya koydu. 
Bölgede bu yıl yaşanan ve ay-
larca süren mevsim normalleri 
dışı yüksek sıcaklıklar sebe-
biyle başlayan orman yangın-
ları devam ediyor. Rusya Acil 
Durumlar Bakanlığı, Ağustos 
ayında bölgede acil durum ilan 
etmiş bazı yerleşim bölgeleri 
tahliye edilmişti. 
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İSTANBUL Modern Sinema yeni 
sezona Aşk Yeniden adlı programla 
giriyor. 16-30 Eylül tarihleri arasında 

müzenin web sitesi üzerinden erişime 
sunulan filmler ücretsiz izlenebiliyor

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg 
A.Ş’nin katkılarıyla hazırladığı çevrimiçi 
ve ücretsiz programlarına 16 Eylül’de baş-
lıyor. Aşk Yeniden adlı programda aşkın 
hallerine odaklanan ve yedi filmden oluşan 
bir seçki sinemaseverleri bekliyor. Aşk Ye-

niden programında insanlık tarihi boyunca 
üzerinde en çok düşünülmüş, konuşulmuş, 
yazılmış konuların başında gelen aşkın 
dinamiklerini inceleyen, yoğunluğu ve kar-
maşıklığı üzerine son bir yıl içinde çekilen 
filmler yer alıyor.

İlk İngilizce film
Seçkide ilk kez Venedik Film Festivali’n-

de görücüye çıkan ve Pedro Almódovar’ın 
İngilizce çektiği ilk filmi İnsan Sesi’nde 

Tilda Swinton rol alıyor. Maria Schrader 
imzalı Tam Sana Göreyim romantik kome-
di türünde, insan ve robot ilişkisi üzerine 
düşündürüyor. Türkiye’de ilk kez göste-
rilecek, Rus yönetmen Philipp Yuryev’in 
ilk filmi Balina Avcısı da seçkinin öne 
çıkan filmleri arasında yer alıyor. İstanbul 
Modern’in web sitesi üzerinden erişime 
sunulan filmler, gösterim programında 
belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında 
kalıyor.

İstanbul Modern Sinema yeni sezona Aşk Yeniden adlı programla giriyor. 16-30 Eylül tarihleri 
arasında müzenin web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler ücretsiz izlenebiliyor

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

SİNEMA

YÖNETMEN: Maria Schrader
OYUNCULAR: Maren Eggert, 
Dan Stevens, Sandra Hüller

ALGORİTMA yüklü dünyamız-
dan çağdaş bir aşk hikâyesi: özel 
hayatında çok da mutlu olmayan 
arkeolog Alma bir bilim projesin-
de denek olmayı kabul eder: 17 
milyon insanın datası ve ileri zekâ 
teknolojisiyle “hayatının erkeği” 
olarak tasarlanmış android Tom 
ile üç hafta birlikte olması gerek-
mektedir. Film boyunca Alma ile 
birlikte “sipariş verdiğin algoritma 
sevgilin gerçekten de mükemmel 
olursa ne yaparız?”ı sorgularız. 
Romantik komedi türünde, insan 
ve robot ilişkisi üzerine düşündü-
ren bu filmin başrolünde yer alan 
Maren Eggert, Berlinale’de “En 
İyi Oyuncu” ödülünü kazandı.

Tam sana
göreyim, 2021

YÖNETMEN: Harry Macqueen
OYUNCULAR: Colin Firth, Stanley 
Tucci, Pippa Haywood

ADINI enerjisi biten büyük yıldız-
ların şiddetle patlaması olayından 
alan filmin merkezinde uzun zaman-
dır birlikte olan biri yazar, diğeri 
müzisyen Tusker ve Sam’in ilişkileri 
vardır. Film onların karavanlarıyla 
belki de son kez çıkacakları seya-
hati takip eder. Tusker demansı 
yüzünden her şeyi unutmaktan, 
yazamamaktan korkmaktadır, Sam 
ise bu durumla baş edememekten. 
Süpernova’nın en büyük gücü Colin 
Firth and Stanley Tucci’nin ara-
sındaki kırılgan ve tatlı kimyadan 
geliyor. Aşk ve ölümle ilgili korku-
larıyla yüzleşen bir çiftten sahici ve 
dokunaklı bir aşk portresi.

Supernova 
2020

YÖNETMEN: Philipp Yuryev
OYUNCULAR: Vladimir 
Onokhov, Kristina Asmus, Vladi-
mir Lyubimtsev

RUS yönetmenin bu ilk filmin-
de Çukçi adasında dedesiyle ya-
şayan genç balina avcısı Lyoshka 
arkadaşıyla internette dolaşırken 
webcam modelliği yapan “Holly-
Sweet999” rumuzlu kızın sitesini 
keşfeder. Sorduğu ilk soru “o 
da bizi görüyor mu?”dur. Film 
Lyoshka’nın bu sorunun cevabını 
almak üzere, tutulduğu bu sarışın 
kızın peşinden Amerika’ya uzanan 
yolculuğunu izler. İnternet gittiği 
her yere başka bir hayatın özle-
mini de getirmektedir. Kendine 
özgü zaman ve mekân hissinde 
akan, Yupik halkının etnografik 
özelliklerini yansıtan atmosferik, 
yalın bir kendini keşif hikâyesi. 

YÖNETMEN: Ana Katz
OYUNCULAR: Raquel Bank, 
Daniel Katz, Valeria Lois

ARJANTİNLİ yönetmen 
Ana Katz’ın bu yıl Sundan-
ce Film Festivali’nde dünya 
prömiyerini yaptığı filmin 
kahramanları 30 yaşlarındaki 
Sebastian ve onun evde olma-
dığı zamanlar sürekli ağlayan 
hayatta en sevdiği şey olan 
köpeği. Günümüzün tekin-
siz ruhunu yakalayan filmde 
dünya halkının sağlığını tehdit 
eden bir felaket olur. Siyah be-
yaz çekilmiş film karakterinin 
çalkantılı hayatından kesitleri 
kısa öyküler şeklinde anlatır. 
Susmayan sevimli bir köpekten 
başlayıp pandemiye uzanan bu 
bilimkurgu filminde insani kı-
rılganlıklar hem çok özel hem 
de evrenseldir ve film hayatın 
kendisi gibi şaşırtmayı başarır. 

Susmayan 
köpek, 2021

Balina avcısı 
2020

YÖNETMEN: Pedro Almo-
dóvar
OYUNCULAR: Tilda Swin-
ton, Agustín Almodóvar, 
Miguel Almodóvar

PEDRO Almodóvar İngiliz-
ce çektiği bu ilk filmini, Jean 
Cocteau’nun 1930 yılında yaz-
dığı tek oyuncuyla tek mekân-
da geçen oyunundan uyarladı. 
Başrolde tüm filmi baştan 
sona sürükleyen Tilda Swin-
ton var. Sevgilisi tarafından 
yeni terk edilen bir kadının bir 
balta satın almasıyla başlayan 
hikâye onun ev içinde değişen 
duygusal hallerini yansıtıyor. 
Swinton’ın ekrandaki mıknatıs 
gibi varlığı, filmin Almodó-
var’ın parlak renkler ve pop 
eşyalarla yarattığı görsel 
plastiğiyle buluşunca ortaya 
30 dakikalık konsantre bir 
şaheser çıkıyor. Günümüzün 
tecrit hissini de çağrıştıran 
film ilk kez Venedik Film Fes-
tivali’nde görücüye çıkmıştı.

İnsan sesi 
2020

YÖNETMEN: Bruno Merle
OYUNCULAR: Rita Merle, Pio 
Marmaï, Camille Rutherford

11 yaşındaki Tommy ile anne 
babası, reklamlardaki “normal” 
ve “mutlu” ailelere benzemezler. 
Kaldı ki araba çalan, uyuşturu-
cu geçmişi olan, şakacı babası 
Tim’e göre normal insanlardan 
sakınmak gerekir çünkü onlar 
daima bir şeyler saklar. Artık 
şen şakrak yaz günleri bitmiştir. 
Tommy için okula başlamak, 
dersin ilk gününü kaçırmamak 
önemlidir. Adını İtalyan çift Al 
Bano ve Romina Power’ı ünlü 
eden parçadan alan Felicità 
(Mutluluk) sıradışı bu ailenin 
sıcak ve hareketli serüvenini an-
latırken kara mizahıyla izleyeni 
ağlatma ile güldürme arasında 
ortada bırakıyor. 

YÖNETMEN: Ümit Ünal
OYUNCULAR: Ece Dizdar, Selen 
Uçer, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar 
Özçelik

FİLM, Reyhan ile Eren’in arasın-
da bir adada başlayıp 20 yıl sonra 
yine aynı adada hesabı görülen bir 
aşk hikayesi. Eren adanın nüfuzlu 
ailelerinden zengin bir milletvekili-
nin kızı, Reyhan ise evdeki bekçinin 
kızıdır. Ünal’ın 12 günde Büyüka-
da’da çektiği film geçirgen oyun-
culukları, iyi diyalogları ve serbest 
dolaşan kamerasıyla zengin-fakir 
perspektifi üzerinden eşcinsel bir 

aşkı ve bu aşktaki büyünün sahi-
ciliğine inandırıyor. İstanbul Film 
Festivali’nde Altın Lale En İyi Film, 
En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer 
& Ece Dizdar) ve En İyi Senaryo 
ödüllerini alan filmde “aşk sınır 
tanımıyor”.

Mutluluk 
2020

Aşk, Büyü vs., 2019



Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor’u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi’n-

de oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı

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

BU karşılaşma öncesinde en 
çok merak edilen konu, hiç 
şüphesiz yeni transferlerin 

katılmasıyla oluşan yeni hücum 
hattıydı. Kanada’dan Cuma 
akşamı döndüğü için teknik di-
rektör Sergen Yalçın tarafından 
dinlendirilerek kadroya alın-
mayan Larin’in yerine oynayan 
N’Koudou ve Teixeira, Pjanic, 
Ghezzal, Batshuayi’den oluşan 
hücum hattı, maça oldukça 
tempolu başlayarak ilk 10 daki-
kada 2-0’ı yakaladı ve maçı ilk 
bölümde kopardı. Yeni hücum 
hattının yüksek pas oranı ve 
buna bağlı olarak rakibi sürekli 
pres altında tutması, Beşiktaş 
adına gecenin bir diğer önemli 

analiziydi. Transferin son 
günü sürpriz bir şekilde 

Barcelona’dan kira-
lanan Miralem 
Pjanic, dün akşa-

mın en çok merak 

edilen futbolcusuydu. Futbol hayatı 
boyunca bonservisine toplam 110.5 
milyon Euro verilen ve son olarak 
geçen sezon Barcelona’nın Juven-
tus’a 60 milyon Euro ödeyerek kad-
rosuna kattığı Bosnalı futbolcu, dün 
akşam sahanın yıldızıydı. İlk golde 
Batshuayi’ye tek pasla yaptığı asist, 
sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, 
izleyen tüm futbolseverlerin büyük 
takdirini kazandı. Yaptığı asistin 
yanı sıra, maç boyunca paslarda bü-
yük isabet sağlayan Pjanic, hemen 
hemen tüm hücumların planlayıcısı 
olurken, savunma anlamında da 
Josef De Souza’nın sürekli yanında 
yer alarak, orta saha kontrolünün 
Beşiktaş’ta kalmasına çok büyük 
yardımcı oldu.
4 maçtır gol yemiyor

Beşiktaş ilk dört maçta 3 galibiyet 
1 beraberlik alırken 7 gol attı ve 
kalesinde hiç gol görmedi. 1985-
1986 sezonundan sonra ilk kez 
lige 4 maçta gol yemeden başlayan 

siyah beyazlılarda,  kaleci 
Ersin’le beraber defansın 
başarısı dikkat çekiyor. 
8+3 kuralından dolayı 
Malatyaspor maçına kale 
ve defansta 3 Türk fut-
bolcuyla çıkan siyah-be-
yazlı ekipte, joker Necip 
bu kez stoperde yer aldı 
ve yine tüm gücüyle 
mücadelesini sonuna 
kadar yaptı. Sol bekte 
oynayan Rıdvan ise 
oynadığı futbolla büyük 
beğeni topladı. Kaleci 
Ersin ise belki de Beşik-
taş’taki en rahat maçın 
oynadı ve kalesinde hiç 
pozisyon yaşamadı. Bu 
arada Beşiktaş’ın son bö-
lümünde sahada 7 Türk 
oyuncuyla oynaması da 
kadro derinliği açısın-
dan dikkat çeken bir 
görüntüydü. DHA

Karagümrük fark attı: 4-0

Turnuva başladı

Kartal’da 4 eksik
13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

A Milli Takımımız’da Şe-
nol Güneş’in gidişi sonrası 
tüm gözler, yeni hocanın 
kim olacağına çevrildi. Son 
olarak Başakşehir’de çalı-
şan Okan Buruk’un, yerli 
adaylar arasında favori ol-
duğu öğrenilmişti. Ancak 
ailevi bir sağlık proble-
miyle uğraşan Buruk’un 
yakın çevresine, “Benimle 
kimse şu ana kadar temas 
kurmadı” dediği öğrenil-
di. Yabancılarda Joachim 
Löw’ün, Almanya sonrası 
1 yıl dinlenmek istediği 
biliniyor. Beşiktaş ‘tan Ser-

gen Yalçın, Trabzonspor 
‘dan Abdullah Avcı, Başak-
şehir’den Aykut Kocaman 
Altay’dan Mustafa Denizli, 
Sivas’tan Rıza Çalımbay ve 
Beijing Guoan’dan Slaven 
Bilic de konuşulan diğer 
isimler. TFF Başkanı Nihat 
Özdemir ve kurmayları, 
yeni teknik adam konu-
sunda acele karar vermek 
istemiyor. TFF’nin, Dünya 
Kupası grubundaki 8 
Ekim’deki kritik Norveç 
maçı ile birlikte toplamda 
kalan 4 maç için birini 
takımın başına getirme 

fikrine de sıcak baktığı 
gelen haberler arasında 
yer alıyor. TFF Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi Hamit 
Altıntop, A Milli Futbol 
Takımı Sorumlusu oldu. 
Daha önce bu görevi 
üstlenen Selim Soydan’ın 
ise yönetim kurulu üyeliği 
devam edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Ma-
latyaspor maçında 3 Türk oyuncunun 2’sini savunma-
dan tercih etti. Sol bek Rıdvan Yılmaz görev alırken, 
Necip Uysal da savunmanın ortasında forma giydi. 
Yalçın daha önceki lig maçlarında tercihlerini orta 
alanda Salih Uçan ve hücum hattında Kenan 
Karaman’dan yana kullanmıştı. Beşiktaş’ta Yeni 
Malatyaspor maçı öncesinde 4 eksik isim bu-
lunuyor. Kart cezalısı Salih Uçan’ın yanı sıra 
yeni transferlerden Umut Meraş sakatlığı 
nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. 
Öte yandan Kanada Milli Takımı’nda 
görev yapan Atiba Hutchinson ve 
Cyle Larin de kamptan geç dönme-
leri nedeniyle teknik direktör Ser-
gen Yalçın tarafından müsabaka 
kadrosuna dahil edilmedi. Yeni 
Malatyaspor maçında özel 
misafirleri konuk etti. 2020 
Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’nda madalya kazanan 
sporcuları tribündeki yer-
lerini aldı. Makaralı yay 
w1 kategorisinde gümüş 
madalya kazanan Nihat 
Türkmenoğlu ve bronz 
madalya kazanan Ba-
hattin Hekimoğlu ile 
makaralı yay karışık 
takımında gümüş 
madalya kazanan 
Öznur Cüre ve 
Bülent Kork-
maz’a mücadele 
öncesinde forma 
hediye edildi.

Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malat-Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor’u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi’n-yaspor’u çok rahat bir oyunla 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi’n-

de oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladıde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı
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madalya kazanan Nihat 
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madalya kazanan Ba-
hattin Hekimoğlu ile 
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takımında gümüş 
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Öznur Cüre ve 
Bülent Kork-
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öncesinde forma 
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Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malat-Beşiktaş, Süper Ligin 4’üncü haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malat-

HUCUM HATTI 
TAM NOT ALDI

Süper Lig’in 4’üncü haftasında kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih 
Karagümrük’te teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ederken 

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirtti

Kartal Belediyesi’nin, Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay’ı anısına 
düzenlediği futbol turnuvasında ilk düdük çaldı.16 amatör takımın katıldığı 
turnuvada, ilk maç Atalar Spor ile Kartal Yuvası arasında gerçekleştirildi

SÜPER Lig’in 4’üncü 
haftasında VavaCars 
Fatih Karagümrük 

sahasında Adana De-
mirspor’u 4-0 mağlup etti. 
Mücadelenin ardından 
düzenlenen basın toplan-
tısında Fatih Karagümrük 
Teknik Sorumlusu Atılay 
Canel ile Adana Demirspor 
Teknik Direktörü Vincenzo 
Montella açıklamalarda 
bulundu.
Oyunun hakimi bizdik

Fatih Karagümrük 
Teknik Sorumlusu Atılay 
Canel, galibiyeti hak ettik-
lerini vurgulayarak, “1’inci 

dakikadan 90’ıncı dakikaya 
kadar oyunun hakimiydik. 
Futbolcularımızı ve teknik 
heyetimizi kutluyorum. 
2’nci yarı dikkatli olsaydık 
çok daha farklı bir skor 
ortaya çıkardı” dedi. Öte 
yandan Canel, maç kadro-
sunda yer almayan Medhi 
Benatia ile karşılaşmada 
süre almayan Ahmed 
Musa’nın durumlarıyla ilgili 
olarak yöneltilen soruya 
da “Ahmed Musa uzun bir 
yolculuktan geldi, Benati-
a’nın ise bir sakatlığı vardı o 
yüzden bu iki ismi bu maçta 
dinlendirdik” cevabını 

verdi.
Çok üzgünüz

Adana Demirspor 
Teknik Direktörü Vincen-
zo Montella ise sonuçtan 
dolayı üzgün olduklarının 
altını çizerek, “Açıkçası bu 
mağlubiyet için üzgünüz. 
Başkanımız ve taraftar-
larımız için üzgünüm. Bu 
sonuç, benim motivasyonu-
mu kırmayacak. Buraya bu 
takımı geliştirmeye geldik. 
Çalışmaya devam edeceğiz. 
Hafta içi bütün düzenleme-
leri bir sonraki maça daha 
iyi çıkmak için yapacağız” 
diye konuştu. DHA

Yeni hoca kim olacak? 

TÜRK sporuna adını altın harfler-
le yazdıran ve ‘Taçsız Kral’ laka-
bıyla unutulmayan Metin Oktay 

adına, Kartal Amatör Spor Kulüpleri 
Derneği ile Kartal Belediye Başkanlığı 
işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuva 
başladı. Atalar Mahallesi Spor Tesisin-
de düzenlenen, 16 amatör futbol takımı 
arasında, 11-12 yaş grubu sporcuların 
katıldığı turnuvada ilk maç, Atalar Spor 
ile Kartal Yuvası arasında gerçekleş-
tirildi. 90 dakika süren karşılaşmada, 

gülen taraf 6-0’lık maç skoru ile Kartal 
Yuvası oldu.
Vefasını gösteriyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel adına turnuvaya katılan Kartal 
Belediye Başkan Yardımcısı Adem 
Uçar, sahada genç futbolcular ile bir 
araya geldi. Uçar, turnuvaya katılan 
tüm takımlara başarılar dileyerek; 
“Bugün, çok anlamlı bir etkinlik için 
bir aradayız. Türk futbolunun efsanevi 
oyuncusu Metin Oktay’ı unutmadık. Bu 

turnuvada, halkımızın ona karşı bitme-
yen vefasını gösteriyor. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; ‘Mazi-
de muktedirken bütün gücüyle çalışmış 
olanlara karşı minnet hissi duymayan 
bir milletin, geleceğe umutla bakmaya 
hakkı yoktur.’ Tüm takımlarımıza başa-
rılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kar-
tal Belediye Başkan Yardımcısı Adem 
Uçar, Kartal Paşa Spor ile Soğanlık 
Spor müsabakasının başlama vuruşunu 
sembolik olarak gerçekleştirdi. 

ANTALYA’NIN Kaş ilçesinde 
düzenlenen Serbest Dalış Outdoor 
Türkiye Şampiyonası CWTB çift 
palet sabit ağırlık branşında Fatma 
Uruk, 71 metreyle Türkiye Şampi-
yonluğunu elde etti. Dünya rekort-
menliği bulunan Uruk’un ardından 
Birgül Erken Değer 67 metre ile 
2’nci, Yasemin Ulucan ise 51 metre 
ile 3’üncü oldu. Yarışma sonrası 
kısa bir açıklamada bulunan Fatma 
Uruk, esas hedefinin dünya kupası 
ve dünya şampiyonasında Türkiye’ye 
madalya getirmek olduğunu, yarış-
maya hazırlanabilmek için işinden 
istifa ederek kısa bir süre önce Kaş’a 

gelebildiğini, bu sene yapılan diğer 
yarışmalara bu sebeple katılamadı-
ğını ancak dünya şampiyonası için 
çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Üç günde üç rekor
Uruk, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
Meksika’da yeralan Yucatan Yarı-
madası’nda 3 günde 3 dünya reko-
runa da imza atmıştı. Fatma Uruk, 
“Değişken ağırlıklı paletsiz” katego-
risinde 72 metrelik derecesiyle yeni 
dünya rekorunun sahibi olmuştu. Bu 
alanda bir önceki rekor, 70 metreyle 
Türk sporcu Derya Can’a aitti. Uruk, 
2’nci günde ise, “Sabit ağırlıklı çift 
palet” kategorisinde 67 metrelik de-
recesiyle, Rus sporcu Olga Davydo-
va’ya ait 65 metrelik dünya rekorunu 
kırmayı başarmıştı. 33 yaşındaki 
sporcu, son günde ise “Değişken 
ağırlıklı paletsiz” kategorisinde 72 
metre ile elinde bulundurduğu reko-
ru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştir-
meyi başarmıştı. DHA

Şampiyon Fatma UrukŞampiyon Fatma Uruk



AĞIZ sağlığı ürünlerinin 
küresel markası Oral-B’nin 
de katkılarıyla Triatlon 

sporunun hızla geliştiği Türkiye, 
İstanbul Beykoz’da önemli bir 
organizasyona ev sahipliği yapa-
rak dünyada bir ilke imza attı. 
Dünyanın ilk kıtalararası triatlon 
yarışması olan İstanbul Oral B 
Boğaziçi Triatlonu, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın himayelerin-
de, Türkiye Triatlon Federasyonu 
ve Beykoz Belediyesi işbirliğinde 

gerçekleşti.
Üç zorlu etap

12 Eylül tarihinde gerçekleşen 
yarışmaya Türkiye’den ve dünya-
dan 500 triatlet katıldı. İstanbul 
Oral B Boğaziçi Triatlonu’nda 
sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 
kilometre bisiklet ve 10 kilometre 
koşudan oluşan parkurda müca-
dele etti. Sabah 06.30’da yüzme 
etabıyla başlayan mücadelede 
bisiklet etabı için Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü tek taraflı 
olarak trafiğe kapatıldı.
Birinci Öztosun

İstanbul Oral B Boğaziçi 
Triatlonu’nun yüzme etabı 
Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu 
etabı Küçüksu-Çubuklu arasında 
gerçekleşti. Bu yıl ilk kez yapılan 
yarışın 2022’den itibaren Avrupa 
Triatlon Birliği takvimine alına-
rak Avrupa Triatlon Şampiyo-
nası kapsamında düzenlenmesi 
hedefleniyor. İstanbul Oral B 
Boğaziçi Triatlonu’nda Elit 
Erkekler birincisi, Yüz Bin Koş 
Spor Kulübü’nden Gültıgın Er 
Elit Kadınlar kategorisi birincisi 
Göztepe Spor Kulübü’nden İpek 
Öztosun oldu. 

OLAY, dün akşam saatle-
rinde Hızırbey Mahalle-
si’ndeki ASKF Stadyumu 

çevresinde yaşandı. İddiaya göre, 
futbol üzerine konuşan TFF 
3’üncü Lig ekibi Yomraspor’un 
altyapı koordinatörü Coşkun 
Çınar (50) ile Trabzon 1’inci 
Amatör Küme ekiplerinden 
Araklı 1961 Spor Kulübü antre-
nörü Memiş Emin (37) arasında 
gergin anlar yaşandı, tartışma çık-
tı. Tartışma kısa sürede kavgaya 
dönüştü. İki teknik adam, yumruk 
ve levyeyle saldırıp birbirlerini 
yaraladı. Başına aldığı darbeyle 
kanlar içinde kalan antrenörler, 
çevredekilerin araya girmesiyle 
ayrıldı. Hastaneye giden Memiş 
Emin’in başına 12 dikiş atıldı. 
Başından yaralanan Coşkun 
Çınar da başka bir hastanede te-
davi edildi. Taburcu olan ve darp 
raporu alan 2 antrenör de polise 
başvurup, birbirlerinden şikayetçi 
oldu. Şikayet üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Adam öldürmeye teşebbüs

Yaşanan kavgayla ilgili 2 teknik 
adam da DHA’ya açıklamada 
bulundu. Antrenör Memiş Emin, 

kavga ettiği Coşkun Çınar’ın 
kendisinden bir yıldır oyuncu 
istediğini anlatarak, “Samimi 
olduğumuz için sürekli konuşu-
yorduk. Bir yıldır benden altyapı 
için bir oyuncu istiyordu. 4-5 gün 
önce benim ve kulüp başkanım 
hakkında argo konuştu. Dün 
de Türkiye Futbol Antrenörler 
Derneği (TÜFAD) Trabzon 
Şubesi’nde karşılaştık. Otururken 
durup dururken bana hakaret içe-
rikli kelimeler kullandı. Ben de 
‘düzgün konuş’ dedim. Üzerime 
yürüyünce sonra arbede yaşandı. 
Daha sonra farklı bir noktaya 
beni çağırdı. Sonra levyeyle kafa-
ma vurdu. Orada yere yığıldım, 
kendisi de kaçıp gitti. Yoldan 
geçen biri beni hastaneye getirdi. 
Kafama 12 
dikiş atıldı. 
Ölümle so-
nuçlanabilirdi. 
Allah yardım 
etti, beterin-
den korudu. 
Gerekli yerlere 
şikayetlerde 
bulunduk” diye 
konuştu. DHA

GALATASARAY Kulü-
bü’nde 25 Ekim 2014 
- 23 Mayıs 2015 tarihi 

arasında başkanlık yapan, 
Türkiye’nin önde gelen ceza 
hukuku profesörlerinden 
Duygun Yarsuvat, geçtiğimiz 
cuma günü 84 yaşında tedavi 
gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. Yarsuvat, Levent 
Afet Yolal Camii’nde öğle 
namazını müteakiben kılınan 
cenaze namazının ardından 
son yolcuğuluna uğurlandı. 
Düzenlenen cenaze törenine; 
Duygun Yarsuvat’ın ailesi, 
Galatasaray Başkanı Burak 
Elmas, sarı-kırmızılı takımın 
eski antrenörü Ümit Davala, 
Ali Yüce, Köksal Ünlü, Ab-
durrahim Albayrak, Metin 
Öztürk, Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 
Büşükşehir Belediyesi (İBB) 

Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
sevenleri katıldı.
4. yıldızı beraber taktık

Galatasaray eski yöneticisi 
Abdurrahim Albayrak, yaptı-
ğı açıklamada, “Duygun baş-
kanıma Allah rahmet eylesin, 
alkışlarla uğurladık. Seçime 
iki gün kala beni aradı; ‘Ben 
bir liste oluşturuyorum, seni 
yazıyorum ama bana hayır 
deme lüksün yok, şansın 
da yok. Hep beraber bu işi 
götüreceğiz’ dediğinde biraz 
konuşamadım. ‘Hayır, ben 
seni yazıyorum. Hiçbir şey 
düşünmeni kabul etmiyorum’ 
dedi. İyi ki de kırmamışım, 
iyi ki de evet demişim. Bera-
ber çalıştık. 4. yıldızı beraber 
taktık, çok büyük emeği 
vardır. Barış içerisinde, 
huzur içerisinde bir yönetim 
oluşturduk ve o sene üç tane 
kupa aldık. Emeği çoktur. 

Çok şey öğrendim ondan 
ve keşke bir dönem daha 
beraber çalışsaydık. Çok çok 
daha fazla şeyler öğrenme 
şansına sahip olacaktım ama 
ifade ediyorum ki hakika-
ten çalıştığım dönemde en 
huzurlu, en mutlu dönemle-
rimizden bir tanesiydi. Dört 
tane başkanımızla çalıştık. 
Hepsi ile şampiyon olduk 
ama Duygun başkanın bize 
göstermiş olduğu o hoşgörü, 
o güzellik, o güler yüz hiçbir 
zaman unutamayacağım. 
Yönetimde olanların da hiç-
birinin unutacağını tahmin 
etmiyorum. Huzur içerisinde 
uyusun. Mekanı cennet ol-
sun. Ailesine, oğluna, bütün 
torunlarına, akrabalarına 
hepsine bütün Galatasaray 
camiasına başsağlığı diliyo-
rum. Allah sabırlar versin” 
dedi. DHA

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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500 TR500 TRiiATLETTENATLETTEN
KIYASIYA YARIS

DÜNYANIN İLK KITALARARASIDÜNYANIN İLK KITALARARASI
TRİATLON YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİTRİATLON YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Yaş Grubu Erkekler Birincisi 
Antalya Spor Kulübü’nden 
Bahadır Tama 
Yaş Grubu Erkekler İkincisi 
Çelpa Spor Kulübünden
Bartu Ören
Yaş Grubu Erkekler Üçüncüsü 
ise TRIA Spor Kulübü’nden 
Oleg Astanin oldu. 

Yaş Grubu Erkekler genel 
klasman sonuçları:

Yaş Grubu Kadınlar Birincisi 
Ferdi Spor Kulübü’nden
Merve Güney
Yaş Grubu Kadınlar İkincisi 
Göztepe  Spor Kulübünden 
Çiğdem Tütüncü 
Yaş Grubu Kadınlar Üçüncü-
sü  Adalar Su Sporları Kulübü 
Melda Fatma Derviş

Yaş Grubu Kadınlar
genel klasman sonuçları:

ĞIZ sağlığı ürünlerinin gerçekleşti.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde gerçekleşen İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu’na 
Türkiye’den ve dünyadan 500 triatlet katıldı. Sporcular 2,3 kilometre yüzme, 
40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti

Mekanı cennet olsun
Sarı-kırmızılı kulübün 

eski başkan adaylarından 
Metin Öztürk ise “Duygun 
başkanımız hepimiz için 
çok özeldi ama benim için 
ayrı bir özelliği; benim 
Galatasaray İş İnsanları 
Derneği Başkanlığımla Duy-
gun başkanımın başkanlığı 

aynı dönemdeydi. Birlikte 
çalışma onuruna sahip 
oldum. Başkanımız biliyor-
sunuz divan başkanlığımızı, 
cemiyetimizin başkanlığını 
yaptı. Üniversitemizin rek-
törlüğünü yaptı. Çok özel 
bir insandı. Çok üzgünüz. 
Mekanı cennet olsun, nur 

içinde yatsın. O’nun bıraktı-
ğı yerden tüm Galatasaray-
lılar olarak inşallah Gala-
tasaray’ımızı yönetimiyle, 
divan kuruluyla, üyeleriyle, 
taraftarıyla, takımıyla inşal-
lah daha iyilere götürece-
ğiz. Mekanı cennet olsun” 
diye konuştu.

YARSUVAT
UGURLANDI

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray eski yöneticisi 
Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, “Beraber çalıştık. 4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Barış 

içerisinde, huzur içerisinde bir yönetim oluşturduk ve o sene üç tane kupa aldık. Emeği çoktur” dedi

Trabzon’da 2 futbol kulübünün antrenörleri arasında, futbol sohbe-
ti sırasında çıkan levyeli ve yumruklu kavgada başlarından yarala-

nan antrenörler, darp raporu alıp birbirlerinden şikayetçi oldu

GALATASARAY eski yardımcı 
antrenörü Ümit Davala, “Galata-

sarayımızın başı sağ olsun. Duygun 
başkanımınız oğlu Emre kardeşimizi 

uzun yıllardır tanrım. Uzun dönem birlikte 
geçirdik O’nun da başı sağ olsun. Başkanı-
mız çok büyük hizmetler verdi, kendisini 
çok iyi tanırım. Böyle günlerde bu tarz 

şeyler konuşmak zor oluyor ama 
hayatta bu da var, Allah’tan 

rahmet diliyorum” şek-
linde konuştu. 

CamiamızınCamiamızın
başı sağolsunbaşı sağolsun

İkinciİkinci
sırada sırada 

tamamladıtamamladı
TÜRK motosikletinin en önemli 
temsilcilerinden Red Bull sporcusu 
Deniz Öncü, 2021 Moto3 takvi-
minin on üçüncü yarışını ikinci 
sırada tamamladı. Barcelona’daki 
Katalonya Pisti’nde kariyerinin ilk 
podyumunu elde eden Deniz Öncü, 
2021 Moto3 sezonunun on üçüncü 
durağında podyumda yer aldı. Deniz 
Öncü altıncı sıradan başladığı yarışta, 
ilk turlarında son derece başarılı bir 
performans sergiledi ve ilk sıraya yer-
leşmeyi başardı. Uzun süre liderliğini 
sürdüren Deniz, yarışın bitmesine 
10 tur kala liderliği Xavier Artigas’a 
kaptırarak damalı bayrağın altından 
ikinci sırada geçmeyi başardı. 

Futbol sohbetinde 
LEVYELi KAVGA!



B eylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl
6.'sı düzenlenen Sünnet Şöleni'ne Ya-
kuplu Kent Ormanı ev sahipliği yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tara-
fından sosyal inceleme sonucu belirlenen
217 çocuk, özel sağlık kuruluşlarının da des-
teğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Gün
boyu devam eden etkinlikte, hediyeler ve çe-
şitli gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar,
mutlu bir gün geçirdi.

Unutulmaz bir gün

Geleneksel Sünnet Şöleni'ne Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bele-

diye başkan yardımcıları, belediye meclis
üyeleri, birim müdürleri, sürece katkı sunan
sağlık kuruluşlarının temsilcileri, çocukların
aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şö-
lene gelen her yaştan çocuk birbirinden ren-
kli birçok yarışma ile unutulmaz bir gün
geçirdi. Ayrıca etkinlik alanında çocuklara
ücretsiz olarak pamuk şeker ve mısır da
ikram edildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsle-
ri’nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici
Kütüphane ise etkinlik boyunca vatandaş-
lara ücretsiz olarak hizmet verdi.

Dikkat etmeliyiz

Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşların

yanlarında olduklarını ve olmaya da devam
edeceklerini belirten Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, "Beylikdüzülü ailelerimiz
ve çocuklarımızla Sünnet Şölenimizde bu-
luştuk. Tüm çabamız çocukların sağlıklı,
mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için.
Geçen yıl maalesef pandemi nedeniyle et-
kinliğimizi yapamamıştık. Pandemi henüz
bitmedi ve her zaman olduğu gibi pandemi
kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Beylik-
düzü Belediyesi olarak ailelerimizin bu
mutlu gününde yanlarında olmaktan dolayı
oldukça mutuyuz.” şeklinde konuştu. Etkin-
lik sonunda Başkan Çalık, sağlık kuruluşla-
rının temsilcilerine çiçek ve plaket
takdiminde bulundu. 

BARIŞ KIŞ
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Kamiloba mahalle muhtarı muhtar Emre
Sinir, hayatını Özge Kaya ile birleştirdi. Si-
nir’in düğün törenine siyaset, iş, sanat ve
spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Çif-
tin nikahını büyükçekmece belediye başkanı
Hasan akgün kıydı. Şahitliklerini ise Çatalca

belediye başkanı mesut Üner,  aK Parti bü-
yükçekmece ilçe başkanı murat Çelik, Recep
Erol, büyükçekmece memleket Partisi ilçe
başkanı Kaya Keskinkılınç ve meclis Üyesi
Fatih Çınar yaptı. Sinir düğüne katılan her-
kese şükranlarını sundu. 

Genç muhtar
evlendİ

217 COCUK 
ICIN SOLEN

Büyükçekmece Kamiloba Mahalle Muhtarı Emre Sinir, Özge 
Kaya ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı
Hasan Akgün kıyarken, şahitliklerini Çatalca Belediye Başkanı 
Mesut Üner ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Çelik yaptı

Beylikdüzü Belediyesi, 
özel sağlık kuruluşları iş
birliğiyle 217 çocuk için

Yakuplu Kent Ormanı’nda
Sünnet Şöleni düzenledi. Bu
yıl 6.’sı düzenlenen etkinliğe

katılan çocuklar ve aileleri
çeşitli atölyeler, yarışmalar

ve çocuk oyunları ile
doyasıya eğlendi. Şölene
katılan Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, 
“Beylikdüzü’nde sosyal

belediyeciliğin gereği olan
her noktada ailelerimizin

yanında olmaya devam
edeceğiz” ifadelerini

kullandı

Çalışanlar isyan etti

Facebook’ta temizlik işçileri ağır çalışma
koşullarına isyan ett. Facebook’un tesis yöne-
timini üstlenen firma JLL, ABD merkezli sos-
yal medya devinin Londra’da bulunan
ofislerinde çalışan ve ağır iş yükü altında ezi-
len temizlikçiler için kampanya yürüten bir
sendikacının görevden alınmasını talep etti.
Temmuz ayında temizlik iş yükünün iki katına
çıkarılmasının ardından ardından sendika ön-
cülüğünde protestolar gerçekleşmişti. Guardi-
an’ın haberine göre, protestoların ardından
ortaya çıkan elektronik postalara göre JLL,
Londra’da temizlik işçilerini istihdam eden
Churchill Group’tan, sendika temsilcisi Guil-
lermo Camacho’nun işten çıkarılmasını istedi.

Personel alınmadı

Bolivya asıllı temizlik işçisi Camacho açığa
alınırken kendisinin akıbetinin bir kaç hafta
sonra belli olacağı belirtildi. Camacho ise dü-
zenlediği protestoların nedenini ‘iş yükünün
artması’ olarak açıkladı. Camacho, temizle-
meleri gereken kat sayısının artırıldığını ama
ek personel istihdam edilmediğini belirtti. Ca-
macho “Bu iş yükü bizi daha stresli yaptı ve
hasta etti. Bu yüzden protesto etmek zorunda
kaldık” dedi.

Şirket reddetti

Churchill Group ise iddiaları reddederek birey-
sel vakalar hakkında yorum yapamayacağını,
ancak çalışan ilişkilerinde herhangi bir protesto
faaliyeti veya sendikâl katılımın belirleyici olma-
dığını belirtti. Şirket, temizlik için ek alan eklen-
diğini ancak görevlerin yeniden düzenlendiğini
ve bu yüzden iş yükünün artmadığını savundu.
Sendikanın genel sekreteri Alberto Durango ise
Facebook’u ofislerindeki temizlikçilerin kötü
durumu nedeniyle sorumluluk almaya çağırdı.
Durango “Her yıl milyarlarca dolar kâr eden bir
şirketin düşük ücretli temizlikçileri tükenme
noktasına kadar çalıştırılması iğrenç bir şey”
dedi.

Facebook'un Londra'daki ofisinde temizlik işçilerinin ağır çalışma
koşulları pek çok işçinin hastalanmasına sebep olurken koşulları
protesto eden sendikacılar işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

2 seneden beri 
1 TL almadılar
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve
ilaç firmalarının yaklaşık 2 senedir kamudan tahsilatta güçlük çektiklerini, vadesi
geçen alacaklarının toplamının 6 milyar liraya ulaştığını söyledi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç,
“Tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmaları, son 18
aydır kamudan tahsilatta güçlük çekiyorlar. Sağlık fir-
maları, hastanelerin cihaz, malzeme ve ilaç ödeme tak-
viminin ‘normalleşmesini' istiyor” dedi. Avdagiç, yaptığı
yazılı açıklamada, sağlık sektöründeki firmaların devlet
ve üniversite hastanelerinden ödeme vadesi geçen ala-
caklarının toplamının 6 milyar liraya ulaştığını kaydetti.
Avdagiç, tahsilat sorununun sadece kamu ile çalışan
firmaları etkilemediğini, sektörün tamamının finans-
man dengesini bozduğuna işaret etti.

14 bin firma zorda

“Şu an Türkiye genelinde bu işi yapan 14 bin civarında
firma var. Bunların en az yarısı devlet hastaneleri ve
özel hastanelerle iş yapmak zorundalar” diyen Avdagiç,
“Ödemelerini alamamaları üreticiyi de satıcıyı da teda-
rikçi firmayı da zorluyor. Çünkü üretici ürünü yapıyor,
satıcıya teslim ediyor. Satıcı parasını alamayınca para-
sını üreticiye ödeyemiyor” diye konuştu. Avdagiç ayrıca,
küresel çaptaki hammadde ve lojistik sıkıntısı sebebiyle
fiyatların yükselmesinin de sektörün üzerindeki yükü
artırdığına vurgu yaptı.

Yatırımları engeller

Sağlık sektörünün ihracat potansiyelinin de yüksek ol-
duğuna işaret eden Şekib Avdagiç, “Geciken ödemeler,
sektörün yeni yatırımlar yapmasını engelleyebilir, böy-
lece dış ticaret açığına olumsuz yönde etki edebilir”
uyarısında bulundu. Bu yüzden biriken ödemelerin ya-

pılmasının, tedavi zincirini güçlü şekilde tutarak sorum-
luluk üstlenen firmalara destek olacağını kaydeden Av-
dagiç, şöyle devam etti: "Sağlık
sektöründeki firmalarımız,
hastaneleri hem teknik
cihaz, hem de malzeme
ve yedek parça yönün-
den eksik bırakmadılar.
Tedavi zincirini kırma-
dan, toplum sağlığını
her şeyden önemli
sayıp tedarike devam
ettiler. Hala da devam
ediyorlar ve elbette de
edecekler. Çünkü bu, fir-
malarımızın başta gelen so-
rumluluğu. Ancak
bekleyen ödemelerin
yapılması da sek-
törün ayakta
kalması için
çok önemli."

Şekib 
Avdagiç


