
Başarılı sunucu
Didem Arslan

Yılmaz, 'Didem Arslan
Yılmaz'la Vazgeçme'
programıyla yarın evle-
rinize konuk olacak. Ek-

ranlara dönecek
olmanın mut-

luluğunu taşı-
yan Yılmaz,
“Unutma-
yın hiçbir
sorun, hiç-
bir dert çö-
zümsüz

değildir. Biz
yaptığımız

programda so-
runlara çözüm,
dertlere derman
arıyoruz. Bugüne
kadar çözüle-
mez denen bir-
çok cinayeti de
çözdük. Yeni
yayın döne-
minde de güzel
işlere imza ataca-

ğız. Bizi izlemeye
devam edin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, AK Parti’nin kurulu-

şunun 21’inci yıl dönümü nedeniyle
kuruculara mektup gönderdi. Erdo-
ğan mektubunda, “2023 seçimleri 
kritik öneme sahiptir. Kuruluşundan
beri girdiği her seçimden birinci çıkan
AK Parti olarak, 2023'te yapılacak
Cumhurbaşkanı ve milletvekili 
seçimlerinde bir kez daha desteğinize
talibiz. Ülkemizin bugüne kadarki tüm

meselelerini nasıl
çözdüysek, bu-
günkü sıkıntılarına
da yine biz çare
bulacağız. Parti-
mize bugüne
kadar oyları ve
dualarıyla destek
olan herkese şük-
ranlarımı sunuyo-
rum” dedi. 
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2023 kritik bir
öneme sahiptir

MEKTUP YOLLADI

Beylikdüzü Belediyesi Temizlik 
İşçileri, bir süredir imzalanmayan

sendika sözleşmeleri için grev hazırlığı
yaptı. İşçilerle görüşen Beylikdüzü 
Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim
Demirtaş, işçilerin istediği zam talebinin
karşılanacağının ve yeni sözleşmesinin
kısa sürede imzalanacağının sözünü 
vererek işçileri ikna etti. İşçiler 20 Ağustos
tarihine kadar taleplerinin karşılanma-
ması halinde greve
başlayacaklarını
açıkladı. Konuya
ilişkin açıklama
yapan DİSK Genel
İş Sendikası 2 Nolu
Şube Yönetimi de
süreci ciddiyetle sür-
dürmeye devam ede-
ceklerinin altını çizdi.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin

Nebati yazılı bir açıklama
yaptı. Nebati, “Gayri-
menkul sektöründeki ola-
ğan dışı fiyat artışlarını
yakından takip ediyoruz,
konuyu mercek altına
aldık. Gereken neyse ya-
pıyoruz, yapacağız. Çalışmalarımız netice-
sinde, emlak piyasasında spekülasyon
yaratan, konut satışlarından elde ettiği 
gelirini beyan dışı bırakan veya eksik 
beyanda bulunan, başta tapu harcı olmak
üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getir-
meyen şahıs ve firmaların tespitini de ger-
çekleştirdik” ifadelerini kullandı. ı saYfa 6
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Bakırköy Zeytinlik Halk
Pazarı'nda, belediyenin

gerçekleştirdiği yıkımlara
yenileri eklendi. Esnafın

mahkeme yoluyla aldırdığı
yürütmeyi durdurma
kararını hiçe sayan 

belediye, pazardaki iki
dükkanı daha yıktı. “Hak,

hukuk, adalet nerede?” diye
soran esnaf, Bakırköy

Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu'nu görüşmek ve
uzlaşmak amaçlı pazara

davet ederek, 
“Elini vicdanına koymasını

bekliyoruz” dedi

Bakırköy Belediyesi’nin ada
bazlı yürütmeyi durdurma

kararına karşılık, alandaki iş yerleri
üzerinden çıkan karara dayanarak
sırasıyla yıkımına başladığı Zeytinlik
Halk Pazarı’nda geçtiğimiz Kurban

Bayramı sürecinde iki dükkan
daha yıkıldı. Dükkanlarının 

yıkılışını kaygılı gözlerle izleyen
esnaf, 40 yıllık emeklerinin

boşa gittiğini, yaşadıklarının ne

hukuki ne de vicdani olmadığını
söyleyerek, “Nerede hak, hukuk,
adalet” diye sordu. Damga'ya
konuşan ve 23 yıldan beri
çarşı esnafı olduğunu söy-
leyen Mustafa Güldalı,
“Bana buradan git diyor.
Peki nasıl gideyim?
Resmen yaptıklarıyla halkı
kendine düşman ediyor”
şeklinde konuştu.
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HALKI KENDiSiNE DÜŞMAN EDiYOR

Belediye Başkanı Kerimoğ-
lu'na yönelik eleştirilerini 

sürdüren Güldalı, “Bir insanda
merhamet duygusu olması gerekir.
Ama Kerimoğlu'nda o duygu yok.
Burada bir dram yaşanıyor. İnsan
haklarına uygun bir şekilde Başkan
Kerimoğlu ile askeri müşterekte 
buluşmamız lazım. Gelsin çarşı 
meydanına bari bizimle görüşsün,
elini biraz vicdanına koysun” diye 

konuştu. Çarşı esnafından olan bir
başka kişi de olup bitenlerin Bakır-
köy'e hiç yakışmadığını belirterek,
“Burada herkes birbirini tanır. 
İnsanlar arasında bir saygı ve hukuk
vardır. Fakat belediye başkanı bu 
saygıyı, hukuku hiçe sayıyor. Doğru
dürüst bir ayrıntı vermeden, dükkan-
larımızı yıkıyor. Bizim bunu kabul
edebilmemiz asla mümkün değildir”
ifadelerini kullandı. ı saYfa 8
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OLANLAR BAKIRKÖY’E HiÇ YAKIŞMIYOR

Kira fiyatları
inceleniyor!

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP
Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantı-
sı'na katıldı. Burada konuşan Kılıçda-
roğlu, CHP'nin gençlere yönelik önemli
adımlar atacağını söyledi. Kılıçdaroğlu,
“Üniversiteden mezun oldunuz, sınav-
lara girecekseniz. Kafanızda kocaman
bir soru. Ya torpil olursa, sınav soruları
çalınırsa, hakkımız alınırsa… Bu 
düzene de son vereceğiz. Gittiğiniz her
yerde bunları anlatmak zorundasınız.
Torpil işini bitireceğiz. Herkese hak etti-
ğini vereceğiz” diye konuştu. ı saYfa 4
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ELINI VICDANINA
KOY KERIMOGLU
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
“Yarın seçim olsa İstanbul'u kazanırız” iddiasında 

bulundu. Kabaktepe “2019'da İstanbul'da en yüksek
oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi kaybettik. Oy

oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin
aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz” dedi

recep T. erdoğan

Tekirdağ'da bir araya gelen
CHP'li büyükşehir belediye 

başkanlarının yaptığı toplantının 
ardından sonuç bildirgesi açıklandı.
Açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu
mevcut ekonomik tablo, tarım ve 
hayvancılığa cazibe kazandırılması
noktasında kırsal kalkınmada yerel 
yönetimlerin rolü, su kaynaklarının 
verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin
önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlan-
ması, küresel iklim değişikliğiyle müca-
dele ve gelecek için yeni nesil eğitim
modelleri hakkında fikir alışverişinde
bulunulduğu belirtildi.
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kalkınma için 
fikir alışverişi

BAŞKANLAR BULUŞTU
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Beylikdüzü Belediyesi, 
Muharrem ayı vesilesiyle ilçe-

nin 6 farklı noktasında vatandaşlara
aşure ikramında bulundu. Aşure
dağıtımına katılan Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Bolluk ve bereketin simgesi olan
aşurelerimizi komşularımızla pay-
laştık. Dayanışma ve yardımlaşma-
nın verdiği güçle Beylikdüzü’nde 
bir arada olmaya devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı. ı saYfa 9
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Bizi izlemeye
devam edin!
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Dükkanlarının yıkılışını kaygılı gözlerle izleyen esnaf, 40 yıllık 
emeklerinin boşa gittiğini, yaşadıklarının ne hukuki ne de vicdani 
olmadığını söyleyerek, “Nerede hak, hukuk, adalet” diye sordu. 

Selvİ 
SArITAÇ

özel
hABer

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,
Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında gündeme

ilişkin soruları yanıtladı. 2023 seçimlerinde iddialı olduk-
larını ifade eden Kabaktepe, “Vatandaşlarımıza soruyo-
ruz, aldığımız izlenim, veriler, temaslara göre yarın
seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir
sorun olacağını düşünmüyoruz” dedi. “Sokağa çıktığı-
mızda ekonomi ve göçmen konusunda eleştirilerle
karşılaşıyoruz” diyen Kabaktepe, “Kentsel dönü-
şümü iyi yaptığımız kanaatindeyim. Bu sorunların
hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de kent-
sel dönüşüm Bakanlığımız müdahil oldu. Yasal
çerçeve vatandaşımıza kendi kendine dönüşüm
imkanı tanıyor” ifadelerini kullandı. ı saYfa 8
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VATANDAŞ GÖÇMENLERDEN 
DERT YANIYOR
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İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu,

'CHP'li belediyeleri 
soruşturmak için İçişleri
Bakanlığı'nda özel birim
kuruldu' iddialarına
ilişkin, “İçişleri Bakanlı-
ğı'nda, rastgele, kanunsuz,
mevzuatsız bir birim ku-
rulamaz. Hiçbir devlet memuruna da 
kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. Bu
ülkede idari hukuku anlamında bir disiplin
vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk
vardır. Bunu bilmeyen arkadaşlar tekrar tek-
rar öğretmek gerekir” dedi. ı saYfa 7
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Rastgele birim
kuracak değiliz

Beşiktaş Kulübü'nun Onursal 
Başkanı merhum Süleyman Seba,

vefatının 8'inci yıl dönümünde Feriköy 
Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma
törenine; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Bal-
tacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba
Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yö-
netim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Umut Şenol, TFF ve UEFA ile
İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Seba'nın
ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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Süleyman Seba
dualarla anıldı
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Orta sahaya bir de fırsat
transferi yapmak için

girişimlerde bulunan Beşik-
taş’a , Premier Lig devi
Manchester United’le 
yollarını ayıran Juan
Mata önerildi. Ka-
riyerinde Dünya
Kupası ve Şam-
piyonlar Ligi
şampiyonluğu
başta olmak
üzere birçok
önemli başarısı bulunan 34 yaşındaki 
İspanyol 10 numaranın adı, jet hızıyla
Valerien Ismael’e iletildi. Transfer için
kararı Fransız hoca verecek. ı saYfa 14
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Halkın gözbebeği yer:
SoSyal
TeSİSler
Beylikdüzü’nün buluşma noktalarından
olan Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tes-
isleri, vatandaşlara kaliteli hizmet sun-

maya devam ediyor.
İlçenin 5 farklı nokta-
sında hizmet veren tesis-
ler; vatandaşlara keyifli
vakit geçirebilecekleri or-
tamlar sunarken düğün,
davet ve toplantı gibi or-
ganizasyonlara da ev sa-
hipliği yapıyor. ı saYfa 9

Ya sözleşme ya da

grev!Hem öptü
hem soydu!

Kartal'da gece saatle-
rinde S.D. adlı kadının

evine hırsız girdi. Odanın ka-
ranlık olması nedeniyle hırsızı
erkek arkadaşı sanan S.D. “Ne
yapıyorsun hayatım” diye ses-
lendi. S.D.'nin erkek arkadaşı
sandığı hırsız önce onu öptü
sonra telefonunu çaldı. Uyku-
suna devam etmek için yatağın

diğer tarafına
dönen S.D. erkek
arkadaşının 
yanında yattığını
görünce panikle
bağırmaya başladı.
Kadının cep telefo-
nun alan hırsız
pencereden atlaya-
rak kaçtı. ı saYfa 3
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AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe

Beşiktaş’a
10 numara 

fırsat

YARIN SEÇiM OLSA
iSTANBUL’U ALIRIZ



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Ameliyatsız genital estetik ve sıkılaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi 
veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Yeşila-
dalı, “Genital bölgeyi destekleyen bağ dokularının gücü yaş ilerledikçe 
azalıyor ve bu bölgede gevşeme meydana geliyor. Dolayısıyla hem 
vajinada gevşeklik oluyor hem de idrar kaçırma gibi daha büyük so-
runlara yol açabiliyor. Kadınların yaklaşık yüzde 50’sinde bu rahatsız-
lıkları görüyoruz” diyerek genital tedavilerin önemine vurgu yaptı

KADINLAR 
BU HABER SIZE

YEDITEPE Üniversitesi 
Kozyatağı Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzma-

nı Dr. Öğr. Üyesi Mert Yeşiladalı, 
ameliyatsız genital estetik uygulama-
ları ile ilgili bilgi verdi. Vajinal sarkma 
ve genişlemenin kadınlar açısından 
önemli bir sorun olduğunu kaydeden 
Dr. Yeşiladalı, bu durumunda idrar 
kaçırmaya neden olduğunu ve teda-
vi edilmediği sürece kadının yaşam 
kalitesini önemli derecede düşüre-
bileceğinin altını çizdi. Bu konuda 
özellikle son yıllarda kullanımı artan 
ameliyatsız genital bölge sıkılaştırıl-
ması uygulamalarının birçok kadın 
için çözüm olabildiğini anlattı.

Bağ doku gücü zayıflayabilir
Genital estetik uygulamalarda birçok 
farklı yöntem kullanıldığını söyleyen 
Dr. Öğr. Üyesi Yeşiladalı, “Genital 
estetik dediğimiz uygulamalar, dış 
genital bölge estetiklerinden iç vajina 
estetiklerine kadar farklı tedavile-
ri olan yöntemler. Aslında genital 
bölgeyi sıkılaştırma tedavileri estetik 
olmaktan ziyade bazı durumlarda 
fonksiyonel olarak gereklilik arz eden 
tedaviler. Çünkü Pelvik taban dediği-
miz, pelvis bölgesinde genital bölgeyi 
ve mesaneyi destekleyen kas ve bağ 
dokuları var. Bu bağ dokularının gücü 
yaş ilerledikçe, bütün vücutta olduğu 
gibi, azalıyor. Bu bölgede bir gevşeme 
meydana geliyor. Dolayısıyla hem vaji-
nada gevşeklik oluşuyor hem de idrar 
kaçırma gibi daha büyük sorunlara 
yol açabiliyor. Bu tedaviler aynı anda 
hem vajinayı sıkılaştırıp vajinal basıncı 
arttırıyor hem de pelvik bölgedeki bağ 
dokuları güçlendirerek idrar kaçırma 
sorununa ameliyatsız bir çözüm suna-
biliyor” dedi.

Hastalar çekiniyor
Yaş ilerledikçe bütün vücuttaki bağ 
dokularında bir gevşeme meydana 
geldiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi 
Yeşiladalı, “Yüzümüzde, kolumuzda, 
bacağımızda nasıl sarkmalar oluyor-
sa, genital bölgede de aynı şekilde 
sarkmalar yaşanıyor. Özellikle vajinal 
doğum yapmış kadınlarda, vajina 
gevşekliği şikâyeti çok daha erken yaş-

larda başlayabiliyor. Normal doğum 
yapmamış kadınlarda, özellikle meno-
pozdan sonra, östrojen hormonunun 
düşmesiyle birlikte yine bu bölgedeki 
bağ dokularda zayıflama görülebiliyor. 
Aslında toplumda çok sık görülen 
bir sorun. Özellikle ileri yaşlardaki 
kadınlarda, neredeyse yüzde 50’lere 
varan oranda hem gevşeklik hem de 
idrar kaçırma gibi şikayetleri görüyo-
ruz. Ancak bize başvuru bu oranda 
değil. Hastalar, bu sorunları açığa 
vurmaktan ve yardım almaktan biraz 
kaçınıyorlar” diye konuştu.

Ameliyatsız tedavi mümkün
Ameliyatsız bağ dokusu sıkılaştırma 
işlemlerinin kozmetik cerrahide uzun 
zamandır kullanıldığını günümüzde 
ise farklı teknolojilerle bu işlemlerin 
yapıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi 
Yeşiladalı, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Lazerle, radyofrekans veya ultra-
son enerjisi yani HIFU (Odaklanmış 
ultrason enerjisi) kullanan teknolojiler 
var. Biz HIFU teknolojisini kullanı-
yoruz. Vajinal Mukoza altındaki bağ 
dokusuna 3 milimetre ile 4,5 mili-
metre arasındaki bölgeye odaklanmış 
ultrason enerjisi verilerek bu bölgede 
belli bir sıcaklığa kadar termal hasar 
oluşturuluyor. Bu bölgedeki kolajen 
üretimi ve elastin dokularının üretimi-
ni tetiklemiş oluyor. Aslında vücudun 
doğal tamir mekanizmasını bir şekilde 
harekete geçiriyoruz.”

Yazlık ayakkabım ayağıma 
olmuyor, yüzüğüm parma-
ğıma dar geliyor, tartıda 

bir günde 2 kilo daha fazla çıktım. 
Tüm bu söylemlerin nedeni, hava 
sıcaklıklarındaki artışa bağlı ola-
rak vücutta görülen ödem oluşu-
mu olarak gösteriliyor. Ödemden 
korunmanın yolu ise birkaç pratik 
tedbir almaktan geçiyor. İnsan 
vücudunun % 65-70’inin sudan 
oluştuğu bilinmektedir. Ödem 
vücutta özellikle yumuşak doku-
ların olduğu bölgelerde, damar 
içi sıvının damar dışına sızması ile 
oluşur. Ödem aşırı tuz tüketimi, 
fazla sıvı alımı, aşırı hareketsizlik 
gibi durumlarda oluşabileceği gibi 
çeşitli hastalıkların bir belirtisi 
olarak da ortaya çıkabilir. Böb-
rek ve kalp yetersizliği, karaciğer 
sirozu, ileri beslenme bozukluğu, 
tiroid bezi hastalıkları gibi bazı 
durumlar tüm vücutta ödem oluş-
turabilir, damar tıkanıklığı ve ha-
reketsizliğe bağlı oluşan ödemler 
ise genelde kol ve bacak ya da tek 
bir vücut bölgesinde görülebilir. 
Alerjik ödemler de göz çevresi ve 
dudak gibi tek bölgede olabilir.

El, kol ve ayaklarda şişme
Ödemin belirtileri vücutta kaynak 
aldığı bölgeye göre değişebilmek-
tedir. Örneğin kalp ve böbrek 
yetersizliği, sürekli oturmaya 
bağlı ödemler yer çekimi etkisi ile 
ayak bileği ve bacaklarda oluşur. 
Damar tıkanıklığına ya da top-
lardamara bası yapan nedenlere 
bağlı ödemler tek kol ya da tek 
bacakta şişme ile ortaya çıkabi-
lir. İç organlarda sıvı birikme-
lerine bağlı ödemler o organla 

ilgili bulgular verebilir, örneğin 
akciğer ödeminde nefes darlığı 
gözlenebilmektedir. Özellikle ye-
tişkinlerde ödemin klinik olarak 
bulgu verebilmesi için neredeyse 
3 litreden fazla sıvının birikmesi 
gerekir, buna bağlı olarak kiloda 
artış, hareket yeteneğinde azal-
ma, ciltte incelme ve sıvı sızması, 
bunların sonucu da ödem yaraları 
gelişebilir.

Bol taze meyve sebze
Günlük gereksinimden fazla 
alınan tuz ödem oluşumunu 
hızlandırır, bu sebeple yemeklere 
az tuz konulmalıdır, hazır ürünle-
rin tüketiminden kaçınılmalıdır. 
Tuzlu zeytin ve peynirler suda 
bırakılıp tuzları alındıktan sonra 
tüketilmelidir. Bol taze meyve ve 
sebze tüketimi özellikle önerilir, 
bu tip besinler ödem yapmayacağı 
gibi bu besinlerin sindirim sistemi 
üzerine de olumlu etkileri vardır, 
hatta bazı besinlerin ( ananas, 
kivi, nar, armut, kavun , karpuz 
gibi meyveler ile maydanoz, 
salatalık ve kabak gibi sebzeler) 
idrar söktürücü etkileri vardır 
ve metabolizmamız için oldukça 
yararlı olduğu bilinmektedir. 
Fazla tuz alınmadan içilen suyun 
ödem arttırıcı bir etkisi yoktur, 
ancak kalp ve böbrek hastaları bu 
konuda dikkatli olmalıdır. Kır-
mızı et, beyaz ete göre yani tavuk 
ve balıketine göre daha çok tuz 
içerdiğinden tüketimi sınırlandı-
rılmalıdır.

Bunlardan uzak durun
Örneğin fazla tuz alımının engel-
lenmesi, hazır gıda ve soslardan 
uzak durulması, alkol, sigara ve 
kafeinli içeceklerin azaltılması en 

önemli noktalardır. Alınan ağrı 
kesici ve romatizma ilaçlarının 
dozu ayarlanmalıdır. Kortizon 
kullanan hastalara ödem oluşumu 
ile ilgili bilgi vermek gerekmekte-
dir. Tansiyon ilaçlarından bazıları 
ayak bileğinde ödeme neden 
olabilir. Eğer kişide hareket 
eksikliği ve aşırı durağanlık var 
ise günlük aktiviteyi artırmak lenf 
ve kan dolaşımını artıracağı için 
ödemin azalmasına yardımcı olur.
Eğer kişide vücutta sıvı birikimi-
ne yol açan herhangi bir hastalık 
var ise öncelikle bu hastalığın 
belirlenmesi ve tedavi edilmesi 
gerekmektedir.

Gereksiz ilaç kullanmayın
Ödem tedavisinde idrar söktürü-
cü ilaçlar en çok kullanılan ve en 
etkili ilaçlardır. Ancak bu ilaçlar 
mutlaka doktor kontrolünde 
kullanılmalıdır, gereksiz yere ya 
da fazla dozda kullanılan idrar 
söktürücüler vücutta su ve tuz 
kaybına yol açabilir, bu durum ise 
istenmeyen sonuçları doğurabilir.

Karbonhidratı azaltın
 Fazla karbonhidrat aldığınızda, 
vücudunuz bunu sindirebilmek 
için fazla su tutuyor. Bu durum 
da ödeme neden olabiliyor. Bunu 
önlemek için karbonhidrat içeren 
ekmek, makarna, pilav gibi besin-
lerin tüketimini azaltın.  

Adet dönemlerinize dikkat
Kadınlarda özellikle adet öncesi 
ve sırasında ödem artıyor. Bunun 
nedeni de vücudunuzda hormon-
ların farklılaşması. Özellikle bu 
dönemde tuzlu ve karbonhidratlı 
gıdalardan uzak durulmasında 
fayda var.

HACER KÖSE

AYNUR CİHAN

SICAKTANSICAKTAN  
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Sıcak havalarda vücutta su ve tuz tutulumu artarken en çok şikayet edilen konuların 
başında da vücuttaki ödemler geliyor. Ödem zaman zaman önemli bazı hastalıkların 
belirtisi olabiliyor ve dikkatle tedavi edilip takiplerinin yapılması gerekiyor

MIGRENI YENEBILIRSINIZ
Ense, şakaklar ve göz çevresinde yoğunlaşan ağrılarla migrenin ataklar halinde görülen baş ağrısı tipi olduğunu ve te-
davi gerektiren bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Yaşam tarzında yapılacak ufak değişikliklerin yanı 
sıra, son yıllarda Türkiye’de de uygulanan yöntemlerle migren tedavisinde çok başarılı sonuçlar alınmaktadır” dedi

MIGRENIN değişen aralıklarla 
ataklar halinde görülen baş ağrısı tipi 
olduğunu belirten Medicana Çamlıca 

Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Bölümü Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal 
Dilekçi, “İnsanların yüzde 90’ından fazlası 
hayatlarının bir döneminde baş ağrısıyla 
karşılaşmaktadır. Baş ağrılarının büyük bir 
çoğunluğu primer baş ağrısı tipinde olup, bu 
grupta en sık görülenler migren ve gerilim 
tipi baş ağrısıdır. Migrende ağrı çoğu zaman 
ense, şakaklardan başlayarak göz çevresinde 
yoğunlaşan, zonklayıcı karakterdedir. Ataklar 
öncesinde veya atak anında bulantı, kusma, 
ses ve ışığa karşı hassasiyet görülebilir” diye 
konuştu.

Çevresel etmenler 
Migren nedeninin net olarak bilinmediğini 
söyleyen Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Genetik 
geçiş konusunda özellikle ailesinde migren 
olan kişilerde daha sık görüldüğü bilinmekte-
dir. Bunun dışında kadınlarda sık görülmesi 
nedeniyle özellikle hormonlar ve buna bağlı 
beyin kimyasallarında yaşanan değişimlerin 
üzerinde durulmaktadır. Uyku bozuklukları, 
hormon içeren ilaç kullanımı, mayalı pey-
nir ve şarap gibi mayalanmış alkollü içecek, 

işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleri, 
kafeinli gıdalar, stres, cinsel aktivite, yüksek 
eforlu fiziksel aktiviteler ile hava değişimleri 
migren ataklarını ortaya çıkaran çevresel 
etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır” ifa-
delerini kullandı.

Dört evresi var
Migren ataklarının sıklıkla 20’li yaşlarda 
başlamakla beraber her yaşta görülebileceğini 
ifade eden Dilekçi, “Migren atağı prodrom, 
aura, baş ağrısı ve postdrom (atak sonrası) 
olarak dört evrede incelenirken herkeste 
ve her atakta tüm evreler görülmeyebilir.  
Prodrom evresi; ataklardan 12-48 saat önce 
görülebilir. Boyun tutulması, esneme atakla-
rı, aşırı yeme isteği veya iştahsızlık, kabızlık, 
huzursuzluk, karamsarlık ve depresif bulgu-
ların olabildiği ruhsal rahatsızlıklar hastalar 
tarafından fark edilebilir. Aurasız migren 
atakları daha sıktır. Yaklaşık 30 dakika süren 
aura dönemleri titreyen, parlak ışıklardan 
ibaret görsel aura ve elde, dilde uyuşma, ka-
rıncalanma ile karakterize duysal aura olarak 
tanımlanmaktadır.  Ağrı evresinde genellikle 
ense, kulak arkası veya şakaklardan başlayan, 
zonklayıcı, şiddetli ve basınç hissi ile karakte-
rize ağrılardır. Ağrı hastaların çoğunluğunda 

tek taraflıdır. Ataklar 30 dakika ile tedavi 
edilmediğinde 72 saate kadar uzayabilir. 
Ataklar esnasında bulantı, kusma, koku, ses 
ve ışığa karşı hassasiyet ile burun akıntısı 
sıklıkla görülmektedir. Postdrom dönem 
ise ağrının azalmasıyla yorgunluk, bitkinlik 
ile karakterize dönemdir” açıklamasında 
bulundu.

Tanı ve tedavisi
“Klinik bulgularla migren tanısı konduğu-
nu söyleyen Doç. Dr. Erdal Dilekçi, “Dört 
evrenin görüldüğü hastalarda tanı konması 
kolaydır. Laboratuvar ve görüntüleme tet-
kikleri ile baş ağrısına neden olan hastalıklar 
dışlanmaktadır. Tedavisini ise ilaç ve ilaç dışı 
tedaviler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İlaç 
tedavilerinde ağrı kesiciler, bulantı önleyen 
ilaçlar, ergot türevleri ve triptan grubu ilaçlar 
ağrı atakları esnasında kullanılmaktadır. 
Atakları giderek sıklaşan, ayda 2’den fazla 
atak geçiren hastalarda migren önleyici teda-
viler başlanabilir. Bu amaçla beta blokerler, 
antidepresan grubu ilaçlar, epilepsi ilaçları, 
kalsiyum kanal blokerleri ile botox kullanıl-
maktadır” dedi. “İlaç dışı tedavilerde özellik-
le hastanın öyküsünde atak meydana getiren 
gıdaların tespit edilmesi ve kişinin bunlardan 

uzak durması önerilmektedir” diyen Dilekçi, 
“Gıdalar dışında atakları tetikleyen diğer 
faktörlerin (açlık, alkol-sigara tüketimi, koku, 
uyku düzensizliği vb) eliminasyonu önemlidir. 
Hastaların diyet, uyku ve egzersiz programı 
düzenlenir. Tüm bu tedaviler ve önlemlere 
rağmen migren tedavisinde yetersiz kalın-
maktadır” ifadelerini kullandı.
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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OLAY saat 00.00 
sıralarında Kadıköy 
Osmanağa Mahal-

lesi’ndeki kafede meydana 
geldi. Edinilen bilgiye, Mihri-
ban Arduç (63) kafeye gelen 
Hakan Asilkan (63) tarafından 
silahla vuruldu. Kanlar içinde 
yere yığılan kadının yardımına 

çevredekiler koşarken, bir sü-
redir birlikte yaşadığı belirtilen 
Hakan Asilkan olay yerinden 
uzaklaşarak kayıplara karıştı. 
İhbar üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Kanlar içerisinde yerde yatan 
Mihriban Arduç, sağlık ekipleri 
tarafından olay yerinde yapı-

lan ilk müdahalenin ardından 
Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kal-
dırıldı. Yaralı kadın hastanede 
yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. Olay 
yeri inceleme ekipleri yaptığı 
araştırmalarda, olay yerinde 
altı adet mermi kovanı buldu.  

Kadıköy’deki saldırgan yakalandı

OLAY, 9 Ağustos Salı günü 
saat 05.00 sıralarında Pınar 
Mahallesi’ndeki bir fırında 

yaşandı. İddiaya göre, bir kişi girdiği 
fırında çalışanların arkada çalıştığını 
fark etti. Yavaşça kasaya yaklaşan 
şüpheli, tezgah üzerinde maddi 
durumu iyi olmayan öğrencilere 
verilmek üzere paranın toplandığı 2 
sadaka kutusunu çaldı. Şüpheli olay 
yerinden ayrılırken, kısa süre sonra 
tezgahın başına gelen çalışanlar 
kutunun olmadığını gördü. Güven-
lik kamerası kayıtlarını inceleyen 
çalışanlar, hırsızlığı fark etti. Fırın 
çalışanlarının şikayetçi olmadı-
ğı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık 
anları güvenlik kamerasına yansıdı. 
Fırın çalışanı Ayhan Paso, “Sadaka 
kutusunu çalmışlar. Biz sonra fark 
ettik. Kamera kayıtlarına baktık. 
Gizlice gelip, sadaka kutusunu alıp 
kaçıyor. Biz o sırada ekmek yapmak 
için hamur çıkartıyorduk. Bu yüzden 
görmedik. Bu sadaka kutusu da 
okuyan çocuklar için topladığımız 
bir paradır” dedi.  DHA

İNSANLIK 
KALMAMIŞ!

Kartal’da gece saatlerinde S.D. adlı kadının evine hırsız girdi. 
Odanın karanlık olması nedeniyle hırsızı erkek arkadaşı sanan 
S.D.  “Ne yapıyorsun hayatım” diye seslendi. S.D.’nin erkek 
arkadaşı sandığı hırsız önce onu öptü sonra telefonunu çaldı

Kadıköy’de kafede Mihriban Arduç’u öldüren saldırgan Hakan Asilkan (63) 
yakalandı. Olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 
Görüntülerde kadının dakikalarca eli silahlı saldırgana yalvardığı görülüyor

Olay, 31 Temmuz saat 03.15 sıra-
larında Esentepe Mahallesi’nde 
gerçekleşti. Emniyette verilen 

şikayetçi ifadesine göre olay şöyle ger-
çekleşti: Bir sitenin zemin katında oturan 
34 yaşındaki S.D. adlı kadını evine hırsız 
girdi. O sırada uyuyan S.D. telefonunun 
ışığının yanması üzerine uyandı. Uyku 
sersemi olan kadın, odanın karanlık 
olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı 
erkek arkadaşı zannetti. S.D. hırsıza “Ha-
yatım ne yapıyorsun” diye seslenince hır-
sız, uyku sersemi olan kadını öptü. S.D. 
uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise 
yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu 
gördü. S.D. evde başka birisi olduğunu 
anladığında; kadının komodin üzerindeki 
telefonunu çalan hırsız, pencereden atla-
yarak kayıplara karıştı.

Rüya sandım
Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını 
anlatan S.D.’nin “Rüya mı gerçek mi 
emin olamadım. Telefonu bulamayınca 
önce site yönetimine müracaat ettim. 
Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim 
ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 
tarihinde karakola başvurarak şikayetçi 
oldum. İkametime girerek cep telefonu-
mu çalan ve beni öpen şahıstan şikayet-
çiyim” dediği öğrenildi.  Polis ekipleri, 
olay yerinin çevresini gösteren güvenlik 

kamerasını inceledi. Görüntülerde bir 
kişinin olay yerinden hızlı adımlarla 
uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı 
tespit edildi. Polis görüntülerdeki kişinin 
Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık 
talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçlamaları kabul etmedi
Şüpheli Yasin A.’nın emniyetteki ifade-
sinde “Kadını tanımam. 30 Temmuz günü 
o sitedeki bir kafenin işletmecisi olan 
arkadaşımın yanına gittim. Birlikte gece 
saat 04.00’a kadar çalıştık. Saat 03.15 
sıralarında iş yerinin depo tarafına gittim, 
çöpü attığımız yerde tuvalet ihtiyacımı 
giderdim. Görüntülerdeki kişi  benim 
ancak o dakikalar arasında tuvaletimi 
yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum” 
dedi. 

Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlan-
masının ardından Kartal’daki Anadolu 
Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Yasin 
A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi 
“Konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve 
“Gece vakti hırsızlık” suçundan tutukla-
ma talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise şüpheli 
Yasin A.’nın sevk edildiği suç maddele-
rinden tutuklanarak cezaevine gönderil-
mesine karar verdi. DHA

Esenyurt’ta maddi durumu iyi olmayan 
öğrenciler için paranın toplandığı sadaka 
kutularının bir kişi tarafından çalınması 
güvenlik kameralarına yansıdı

İSTANBUL’da ‘Huzur 
İstanbul’ denetimle-
ri gerçekleştirdi. Po-

lis helikopterinin havadan 
destek verdiği denetimler-
de narkotik köpekleri de 
görev aldı. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü tarafından 
il genelinde birçok nok-
tada ‘Huzur İstanbul’ adlı 
denetimleri yapıldı.  Dene-
timlere, Narkotik Suçlarla 
Mücadele, Mali Suçlarla 
Mücade-
le, Terörle 
Mücadele, 
Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mü-
cadele, Özel 
Harekat, Çe-
vik Kuvvet, 
Deniz Liman 
ve Trafik 
Denetleme 
Şube müdür-
lüklerinden 

ekipler katıldı. Şüpheli 
kişilere yönelik Genel Bilgi 
Tarama (GBT) kontrolleri 
yapılan denetimlere polis 
helikopteri de havadan 
destek verdi. Denetim 
yapılan noktalardan biri de 
Taksim Meydanı oldu. Polis 
ekipleri tarafından durdu-
rulan araçlar didik didik 
aranırken, narkotik köpeği 
‘Gold’ da denetimlere katıl-
dı. DHA

OTOMOBiL CAYIR CAYIR YANDI
OLAY, önceki gün saat 22.30 
sıralarında Uğurmumcu Mahallesi 
Şehit Aydın Çelik Caddesi’nde 

meydana geldi. Fatih Küçük idaresinde-
ki 34 DLD 786 plakalı otomobil, seyir 
halindeyken ön kısmından dumanlar 
yükseldi. Sürücüsünün durdurduğu 
otomobilden kısa sürede alevler yükseldi. 
Sürücü yangına müdahale etmek için 
otomobilin bagajını açtığında ise yangın 
söndürme tüpü olmadığını fark etti. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle söndürülen otomobilde 

hasar meydana geldi. Öfkelenen sürü-
cü otomobili dakikalık araç kiralama 
uygulamasından kiraladığını ve bagajda 
yangın söndürücü olmadığını iddia etti. 
Sürücü, kiralama firmasının müşteri 
hizmetlerine ve polis ekiplerine şikayette 
bulundu. DHA

Bağcılar’da kaza: 5 yaralı

Asayiş berkemal

KADINI OPTUKADINI OPTU
TELEFONU ALDITELEFONU ALDI

OLAY, akşam saatlerinde 
Akçaburgaz Mahallesinde 
meydana geldi. İddiaya 

göre çocuklar sokakta kavga etti. 
Sonrasında kavganın ailelere yan-
sımasıyla 2 aile karşı karşıya geldi. 
Ailelerden birinin silah kullandığı 
kavgada, diğer aileden 2 kişi yara-
landı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 

olay yerine çok sayıda polis ve acil 
servis ekibi sevk edildi. Yaralılar 
olay yerinde yapılan ilk müdaha-
lenin ardından hastanede tedavi 
altına alındı. Yaralılar hastaneye 
sevk edilirken, aileler ile polis ara-
sında arbede yaşandı. Polis sokakta 
geniş güvenlik önlemleri alırken, 
öfkeli kalabalığa biber gazı sıkarak 

müdahale etti. Yaşanan olaydan 
sonra sokak adeta savaş alanına 
döndü. Sokakta alınan geniş güven-
lik önlemleri cep telefonu kamerası 
tarafından saniye saniye görüntüle-
nirken, görüntülere bir amirin polis 
memurlarını ‘’Taş atılıyor, dikkatli 
olun. Geri çekilin’’ dediği anlar da 
yansıdı. DHA

BAĞCILAR’DA iki minibüsün 
çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.  
Kaza, saat 08.00’de Bağcılar Bağlar 

Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 
seyir halinde olan N. A. yönetimindeki 55 
ACR 481 plakalı minibüs, ara sokaktan 
caddeye çıkan ve içinde yolcuların bulun-
duğu  D. A. yönetimindeki 34 LMN 083 
plakalı servis minibüsüne çarptı. Savrulan 
servis minibüsü yol kenarındaki boş alana 
çıktı. Kazada servisteki 5 kişi yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekip-
leri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan 
sonra ambulanslarla çevrede bulunan 
hastanelere götürdü. Kazayı yara almadan 
atlatan 3 kişi de tedbir amaçlı ambulans-
la hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin 
incelemesinin ardından kazaya karışan 
araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazayı gören 
Yıldırım Deniz, “Servis minibüsü sokak-
tan çıkıyor diğeri de caddeden gelirken 
sert bir şekilde vuruyor. Muhtemelen ikisi 
de süratliydi. Yaralılar var ama durumu 
ağır olan yok. Burada sık sık kaza oluyor, 
belediyelerin bu yola bir önlem alması 
lazım” diye konuştu. DHA

Ortalık savaş alanına döndüOrtalık savaş alanına döndü
Esenyurt’ta çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Kartal’da dakikalık araç kiralama uygulaması üzerinden kiralanan bir otomobil 
seyir halindeyken yanmaya başladı. Canını zor kurtarınca öfkelenen sürücü, 
otomobilde yedek lastik ve yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia etti

BAYRAMPAŞA’DA iki araçtaki 
kişilerin trafikteki silahlı kavgası 
kaza ile sonuçlandı. Kaza sonra-

sı şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde 
olay yerinden kaçtı. Olay, dün akşam 
saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde 
meydana geldi. İddiaya göre iki araç 
bulunan kişiler arasında trafikte silahlı 

kavga çıktı. Seyir halin-
deki iki araç kaza yaptı. 
Kazaya arkadan gelen 
bir minibüs ile otomobil 
de karıştı. Daha sonra 
siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyu-
narak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana 
doğru koşarak uzaklaştı. 

Yarı çıplak halde kaçtı
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C umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-

oğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Top-
lantısı'na katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul
Planlama Ajansı'nda (İPA) düzenlenen top-
lantıda konuşan Kılıçdaroğlu, il başkanlarına
sorunlarla mücadele etmeleri gerektiği konu-
sunda çağrıda bulundu. Toplantıda, geçirdiği
trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP
Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can
Bağ’ın da fotoğrafı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yanında yer aldı. 

Hedef çağdaş uygarlık

Burada açıklamalarda bulunan Kemal Kılıç-
daroğlu, "Türkiye’nin büyük sorunlar yaşadı-
ğını biliyorsunuz. Her birimizin görevi
sorunlarla mücadele etmek. Hem kendimize
hem de bizden sonra gelen kuşaklara daha iyi
bir Türkiye’yi teslim etmek demek. Bu görev
hepimiz için vazgeçilmez bir görev. Cumhuri-
yet Halk Partisi Gençlik Kollarının böyle tarih-
sel görevi var bunu yerine geçireceğiz.
Hayallerinizin iktidar tarafından çalındığını bi-
liyorum. Size hayal kurmayı bile fazla görü-
yorlar. Bizim bir hedefimiz var. Çağdaş
uygarlığı yakalamak" diye konuştu. 

Sorunları çözeceğiz

Kılıçdaroğlu, "Önümüzde sınavlar vardı, öğ-
renciler tercih yaptılar. Kendilerinin hangi
meslekte daha başarılı olabildiğini düşündü-
ler. Sınavları kazandılar ve bunlar üniversi-
teye başlayacaklar ama yurt sorunu var.
Anadolu’dan gelen evladımızın İstanbul’da
yurt bulamadığı takdirde ayda 9-10 bin lira
kira vererek ev tutabilir mi? İktidarın genç-
lere reva gördüğü böyle tabloyu düşündünüz
mü? Anne baba seviniyor oğlum kızım üni-
versite kazandı diye ama sonra nerede kala-
cak diye düşünüyor. Gençlere sözüm var. En
geç 1 yıl içinde yurt sorununu bitireceğiz. 20
yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz. 1
yıl tamamlandığımızda iktidarımızda sıcak
suyu, internet erişimi olan odalarda kalacak-
sınız. Kimsenin gözü arkada kalmayacak.
Üniversiteden mezun oldunuz, sınavlara gi-
recekseniz. Kafanızda kocaman bir soru. Ya
torpil olursa, sınav soruları çalınırsa, hakkı-
mız alınırsa… Bu düzene de son vereceğiz.
Gittiğiniz her yerde bunları anlatmak zorun-
dasınız. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Türkiye’nin en güvenli merkezi olacak.
Bu merkezin başında liyakatli kişiler olacak.
Buradaki sınavlara asla şaibe bulaşmayacak.

Torpili bitireceğiz" diye konuştu. 

Yurt sayısını artırdık

Belediye yurtlarına dair verileri de paylaşan
Kılıçdaroğlu, "50 belediyemizde 22 olan öğ-
renci yurdu 83’e çıktı. 14 bin 745 öğrenci bu
yurtlarda kalıyor. Bütün engellemelere rağmen
öğrenci yurdu sayısını belediyelerimiz 22’den
83’e çıkarıyorsa, iktidar olduğumuzda yurt so-
rununu 1 yıl içinde tamamen çözeceğimizi her
yerde güvenle anlatabilirsiniz" dedi. 

Öğrenci bursu yükselecek

Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi-
lere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bursa ihtiyaç
olan öğrencilerimize burs verilmesi lazım.
Ama o bursun 20 yıl önceki rakamı hatırlata-
rak, şu kadar liracık veriliyordu, şimdi biz bu
kadar veriyoruz gibi bir aldatmacaya inan-
mamanızı istiyorum. 20 yıl önce verdiğiniz
paraya neler alınıyordu, şimdi verdiğiniz pa-
raya nelere alınıyor. Öğrenciye verilecek kre-
dinin de rakamının yükseltilmesi lazım. İki
şey istiyoruz. Bir, öğrenci bursunu iki, krediyi
yükselteceksiniz. Artışları eylül ayından itiba-
ren yapacaksınız. Bunu da gittiğiniz her yerde
talep olarak, bu talep Bay Kemal’in talebi
değil, bu talebin doğrudan doğruya gençlerin
talebidir, gençler böyle istiyor diyeceksiniz"
ifadelerini kullandı.   DHA

S evgili okurlar, daha önce yazmıştım
sonra yeni inşaatların bahçelerinde yer
altı su depoları yapılmasına ve çatı yağ-

mur sularının burada toplanıp bahçelerde kul-
lanılmasına karar verilmiş gibiydi henüz bir
uygulama yok. Bu günlerde hiç alışmadığımız
şekilde sağanak yağmurlar, su baskınları ve
seller bizi aldatmasın. Yakın tarihe kadar 3
Göl Havzası (Büyükçekmece, Küçükçekmece,
Durusu Gölleri) ülkemizin Avrupa yakasının
su gereksinimini karşılıyordu. Hızlı nüfus ar-
tışı ormanların yok edilmesi, 3. Hava Alanı
gibi araştırmasız yapılanmalar ve bilinçsiz su
kullanımı dolayısıyla bu gün yetersiz kaldılar.
Sonra bu kaynaklar yetmez oldu. Önce Istı-
ranca derelerinin önü kesildi yetmedi. Sonra
Melen çayı İstanbul’a yönlendirildi, galiba o
da yetmeyecek ki bir boru hattı daha döşeni-

yor. Bu yazıyı yazdığım günlerde her yıl bir-
kaç kez gittiğimiz, bir ağacın kökünden kay-
nayıp, billur gibi bir dereciğin oluştuğu,
bülbüllerin karşılıklı şakıdığı, Çatalca- Ka-
bakça- İhsaniye- Pınarca’ya gittik. 

Suyun şırıltısı, doğal orman bitkileri bize
terapi oluyordu. Bu kez manzara büyük
hüzün verdi. İSKİ o bölgede 120’nin üstünde
sondaj yapmış, pompa istasyonları oluştur-
maya başlamış. Yeryüzü su kaynaklarını bitir-
dik, şimdi yeraltı su kaynaklarımızı tüketme
çalışmalarına başlamışız. Bir gün o da yeter-
siz kalacak ve biz tuzundan arındırılmış Ka-
radeniz suları ile oldukça pahalı su kullanır
olacağız. Fakat süt dolu iri iri memeleriyle o
derecikten su içen inekler ne yapacak? Acaba
yine eskiye mi dönsek? Romalılar İstanbul’un
su gereksinimini sarnıçlarla karşılamışlar. Su

kemerleri, su yolları ile Trak-
ya’dan su getirmişler. Bir çoğu günümüze
kadar gelmiş su kemerlerinin en ünlüsü Unka-
panı’ndan Yenikapı’ya giden yol üzerindeki
Bozdoğan kemeri bu kemerle getirilen su Be-
yazıt meydanındaki büyük havuzda toplanır-
mış. Rumeli Hisarı Kale içindeki Anneannem
ve teyzemlerin çatısına ve taşlığına düşen yağ-
mur suları evlere ait sarnıçlarda biriktirilirdi.
Hemen yanında da devamlı akan bir içme
suyu çeşmesi vardı. 

Kendi bahçelerdeki bu sarnıçlar o evin su
ihtiyacını karşılar, bahçelerindeki çiçekleri,
sebzeleri sulanırdı. Yaptığım küçük bir araş-
tırmadan öğrendiklerim, eskiden İstanbul’da

kapalı su sarnıçları oldukça çokmuş. Topkapı
Sarayı’nın avlusunda, Beyazıt Meydanında,
Cağaloğlu’nda, Sultanahmet’te, Adliyede,
bunların en önemlisi de Sultanahmet’teki Ye-
rebatan sarnıcı imiş. Binbirdirek sarnıcı Os-
manlılar döneminde iplik atölyesi olarak
kullanılmış. Açık sarnıçlarda varmış, Kara-
gümrük’teki Aspar Sarnıcı, Hagios Makios
Sarnıcı, Bakırköy’deki Fildamı Sarnıcı gibi.

Yazıma bir anı ile son vereyim. 1970’li yıl-
larda İTÜ’nün Taşkışla binasının orta bahçe-
sinde küçük bir topla maç yaparken top
kayboldu. Bitki köklerini, duvar kenarlarını
didik, didik aradık. Öğle tatili bitecek, bula-
madık. Daha sonra iç bahçenin giriş kapısı
yönünde bir delik gördük. Biraz eşeledik,
delik derinlere doğru gidiyor. Bir kazma bir
kürek istedik deliği büyüttük. Metrelerce
aşağı gidiyor. Biraz da beton kırarak deliği
bir insan sığacak kadar genişletip içine ışık
tuttuk, bir merdivenle indik. Kemer tavanlı

koskoca bir hacım çıktı 4-5 metre derinlikte,
80-90 metre uzunlukta. 

Bizim bulduğumuz gibi toprak örtmüş de-
likler var. Ve o günlerde Üniversitede su ke-
sintileri yaşıyoruz. Rektörlüğe bir proje
götürdüm. Çok büyük bir su depomuz oldu.
Hidroforlarla donattık su problemimiz bitti. O
günlerde insanlar yağmurdan istifade etmeyi
düşünmüşler. Şimdi her yer beton kaplandı
topraklar suya aç kaldı. Sevgili okurlarımız,
bütün bunları ne için anlattım. Suyumuzu
ekonomik kullanmazsak, yağmur sularından
istifade etmezsek, torunlarımızı susuz günler
bekliyor. 

Bahçemizde bir sarnıç oluşturup yağmur
sularını toplarsak, bahçe sulamaya, araba yı-
kamaya, temizlik yapmaya ve hatta kireçsiz
olduğu için pompanın önüne koyacağımız bir
filtreden geçirip banyoda kullanmaya su
temin edebiliriz. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.

İstanbul'un su gereksinimi

Eyüpsultan’ın
çevreci binası

eyüpSultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ‘41
ayda 41 eser’ projeleri kapsamında, ilçede çok önemli
bir ihtiyacı karşılamak ve Eyüpsultan’a değer katmak

amacıyla hayata geçirdiği Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve
Akademisi’nde (ESA) eğitim gören minik öğrencilere, orman
eko-sistemi ve çevre bilinci deneyimleyerek öğretiliyor. Çocuklar
bu sayede orman ve içerisinde barındırdığı tüm yaşam alanını ta-
nıyor, çevre eğitimi konusunda bilinçleniyorlar. ‘Okullarda
Orman Programı’ öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ESA
Anaokulu’nun, geleceğin teminatı miniklere yönelik bu duyarlı-
lığı davranışı bir sertifika ile taçlandı. ESA, orman eko-sistemin
öneminin anlatıldığı ve çevre bilincinin verildiği eğitimler sonucu
TÜRÇEV’den sertifika almaya hak kazandı.

GOP acıyı
paylaşıyor

GazioSmanpaşa Belediyesi, hayatını kaybeden Ga-
ziosmanpaşalıların yakınlarına defin işlemlerinde ko-
laylık sağlamak amacıyla ücretsiz araç hizmeti

sağlıyor. Cenaze yakınları, belediyenin 444 0 467 numaralı çağrı
merkezini arayarak, yaz-kış demeden Türkiye’nin dört bir yanına
ulaşım hizmeti talep edebiliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi araç
desteğinin yanı sıra taziye evlerine sıcak yemek ulaştırıyor. Bele-
diyenin aşevinde hazırlanan yemekler, tek kullanımlık kaplarda
özenle paketlenerek, ekipler tarafından vatandaşların kapısına
kadar götürülüyor

Sancaktepe
aşure dağıttı

SamandıRa Saat Kulesi Meydanı, Yenidoğan Merkez
Camii, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ile İlhan Varank Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi önünde dağıtılan aşureye va-

tandaşların ilgisi yoğun oldu. Aşure ikramında konuşan Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Malumunuz Muarrem ayı aşure
ayı demektir. Biz de mübarek aylarda bereketimizi paylaşalım diye
aşure dağıtımı yapıyor, ilçemizin meydanlarında aşurelerimizi vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz. Aşurelerimizi önce Yenidoğan’da dağıt-
tık, şimdi Sarıgazi’de dağıtıyoruz buradan sonra da Samandıra
Meydan’da dağıtacağız. Bu mübarek günlerin bereketini hep birlikte
yaşamak adına vatandaşlarımızla aşuremizi paylaşıyoruz" dedi. 59
yaşındaki Sultan Bengü de belediyeye teşekkür ederek “Çok güzel
yapmış, Allah kabul etsin. Bu ayda aşuremiz meşhurdur. Orucu-

muzu tutup, aşuremizi pi-
şirip herkesle paylaşırız.
Paylaşmak çok güzel o
yüzden bu tür etkinliklerin
devam etmesini isterim.
Biz de her zaman aşureyi
pişirip komşularımızla
paylaşırız” diye konuştu.
DHA

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençlere sözüm var. En geç 1 yıl içinde
yurt sorununu bitireceğiz. 20 yıldır bitiremediler, 1 yıl içinde bitireceğiz” dedi

Yurt sorununu
1 Yılda cözeceğiz

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

GENÇLERE

SÖZ 
VERDi

Kılıçdaroğlu, "Dünya demokrasi-
den yana olanlarla, otoriter rejim-
den yana olanlarla ikiye ayrılmış
vaziyette. Biz demokrasiden yana
olan grubu oluşturuyoruz. Bu ül-
keye demokrasiyi kendi özgür
iradesiyle getiren parti Cumhuri-
yet Halk Partisi’dir. Demokrasiyi
var eden parti Cumhuriyet Halk
Partisidir. Biz bunu güvenle anla-
tabilirsek yeni, çağdaş, uygar, de-

mokrat bir Türkiye’yi yeniden
inşa edeceğiz. Çürüyen bir yapı
var. Uyuşturucu baronlarıyla kol
kola gezen siyasetçiler var. Bütün
bunları ters yüz edeceğiz. Bera-
ber yapacağız bunu. O yüzden
size yol arkadaşlarım diyorum.
Yaklaşık 7 buçuk  milyon genç ilk
kez sandığa gidip oy kullanacak.
Türkiye’nin kaderini siz belirleye-
ceksiniz" dedi. 

Biz demokrasiden yanayız

Beykoz’da pedallayın

Beykoz Belediyesi tarafın-
dan 8 milyon 479 bin
m2’lik devasa yeşil bir

alanda yapılan düzenlemeyle, bisiklet
sporu için uluslararası standartlarda
tesis ve parkurlarla donatılarak şehre
kazandırılan “Beykoz Spor Ormanı”
açılış için gün sayıyor. Avrupa’da bi-
siklet tutkunlarının her yıl heyecanla
beklediği, dünyanın farklı ülkelerinden
bisikletçiler ve binlerce izleyiciyi ağır-
layan Tour de France gibi sinerji ya-
ratması beklenen spor ormanının
bisiklet sporcuları ve şehir sakinleri
için çekim merkezi olması hedefleni-
yor. Duatlon, kriteryum, gece koşusu,

24 saat yarışları gibi birçok türde
ulusal ve uluslararası  organizas-

yonun yapılacağı alan, sporcula-
rın heyecanlı buluşmasına

sahne olacak, yurt içi ve yurt
dışından pek çok seyirci ya-

rışları izlemek için ilçeye
gelecek. Bu yönüyle şeh-

rin spor yaşantısına di-
namizm getirecek

spor ormanı, ama-
tör ve profesyonel

bisiklet sporcula-
rının yanı sıra

halkın kulla-
nımına açık

olacak.
Spor

yap-
mak

is-

teyen herkes randevulu ve kayıtlı bir
sistemle alandan yararlanacak.Şam-
piyonlar yetiştirecekTEM Otoyolu-
Yenimahalle girişinden kolaylıkla
ulaşılabilen spor ormanı yatırımları
kapsamında 11 bin 525 m2’lik alanda
antrenmanlara uygun kurulan veled-
rom (pist bisikleti yarış tesisi) uluslar-
arası yarış ve organizasyonlara ev
sahipliği yapacak. 9 bin 600 m uzun-
luğundaki teknik parkur, yeşillikler
arasından geçilen 4 farklı rotada, 7/24
güvenlikli bir ortamda sporculara ya-
rışlara hazırlık ve antrenman imkânı
sunacak, geleceğin şampiyonları artık
ilçeden çıkacak.   Tesisin içinde 432
mt uzunluğunda atletizm çalışma
parkuru, 467 mt bisiklet parkuru, 600
mt dağ bisikleti parkuru, bisiklet
parkı, midi futbol sahası, 2 tenis kortu
ve  2 basketbol sahası sporseverlere
hizmet verecek.

Halk sporuna davet

Avrupa’da sağlıklı yaşam ve alter-

natif ulaşım için kabul gören bisikle-
tin ilçede halk sporu olarak nesilden
nesile yaygınlaşması için ilk tohum-
ları atan Beykoz Belediyesi, bisikleti
ücretsiz eğitim ve ödülü turlarla teş-
vik ediyor.   Beykoz’da Kovid-19 sal-
gın döneminden kesintiye uğrasa da
her pazar günü “Asgari Kalabalık Bi-
siklet Turu”, “7’den 70’e Ücretsiz Bi-
siklet Eğitimleri”, “Turkcell
Grandfondo Bisiklet Yarışı” ve milli
bayramlara özel organizyonlarla far-
kındalık sağlanıyor. Beykoz Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz
GSK) bünyesindeki bisiklet sporcu-
ları katıldıkları yarışlarda başarıla-
rıyla adlarından söz ettiriyor. Spor
ormanının hizmete açılmasıyla, Bey-
koz Belediyesi’nin ilçede bisiklet kul-
lanımının yaygınlaştırılması,
alternatif ulaşım aracı olarak kullanıl-
ması için yürüttüğü çalışmalar ulus-
lararası profesyonel faaliyetlerle yeni
bir boyut kazanacak.  
SEMANUR POLAT

Türkiye’nin en büyük spor ormanı olarak kurulan “Beykoz Spor Ormanı” nitelikli
saha ve parkurlarıyla bisiklet sporunun merkez üssü olacak. Avrupa’nın en prestijli
yarışlarından Tour de France benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapması 
hedeflenen alan 7/24 bisiklet sporcularına hizmet verecek

Başakşehir
Ataşehir'de

Radyo Başakşehir'in sevilen programla-
rından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor,
bu hafta, Ataşehir'deki Anadolu Avrupa Yar-

dımlaşma Bütünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Al-
tuğ'u konuk aldı. İstanbul’u durak durak gezen Onur Sakar
taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi
şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.
Sakar’ın bu haftaki konuğu Anadolu Avrupa Yardımlaşma Bü-
tünleşme Taksi Derneği Başkanı Ahmet Altuğ oldu. Sakar’ın sor-
duğu 10 sorudan 7 doğru cevap veren Altuğ, programı severek
dinlediklerini ve katılımcı olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sancaktepe Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla ilçede
belirlenen dört noktada vatandaşlara aşure dağıttı



T ürkiye'de kadar çok olumsuzluk peş-
peşe yaşanıyor ki hangisini ele alaca-
ğına insan şaşırıyor. Özel Suriye

Ordusu denilen dingillerin bayrağımızı yak-
ması mı ? Ekonominin her gün daha kötüye
gitmesi mi; halkın sefaleti yolsulluğu bir
yanda öte yanda hergün milyonlarına mil-
yonlar katanlar mı? dersiniz. Bakın Dostlar!
Net bir şey var "Güç yozlaştırır. Mutlak güç,
mutlaka yozlaştırır.” Gücün
tek elde toplandığı rejim-
lerde, yozlaşma ve çürüme
kaçınılmazdır. Türkiye’de
de çürüyen bir şeyler var.
Pisliğin üstünü örtmek için,
baskıya ve yalana sarılıyor-
lar. Baskıyla, yalanla mil-
lete hesap vermekten
kaçanlar, çürüme ve yoz-
laşmayı daha da hızlandırı-
yor.“Danimarka
Krallığında, çürüyen bir
şeyler var.” İşte Shakespea-
re’in Hamlet adlı eserindeki
bu meşhur tirad; Saray re-
jimlerindeki yozlaşma ve
çürümeyi, ta çağlar ötesin-
den bugünlere taşır. İnsan-
lığın yüzyıllarca süren
özgürlük mücadelesinin,
bu çürümeye bulduğu ça-
renin adı ise “Demokrasi ve
Hukuk Devleti”dir. Demokrasilerde, Saray-
lara yer yoktur. Çünkü saraylar içindekilerle
beraber yozlaşıp çürürken, toplumu da çürü-
tür. Demokrasi bu çürümeyi engelleyen,
gücün dengelenip, denetlendiği rejimlerin
adıdır.

Fatura ağırlaşıyor

Bu çürümüş rejimin milletimize çıkardığı
faturalar, her geçen gün ağırlaşıyor. Yetki so-
rumlulukla beraber gelir. Ama bunların yet-
kisi var. Sorumlulukları yok. Enflasyonu “faiz
sebep, enflasyon netice” deyip üst üste Mer-
kez Bankası Başkanlarını değiştirip sonrada
faizi düşürüp azdıracaksınız. Ondan sonra
çıkıp diyeceksiniz ki, sorumlu biz değil, dışa-
rısı. Dünyada enerji fiyatları artıyormuş, o
yüzden bizdeki fiyatlar da böyleymiş. İşte
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına
(OECD) mensup ülkelerde, enerji enflas-
yonu ortalama yüzde 41, bizde yüzde 172.
Dünyanın 4-5 katı enflasyon yaşıyoruz.
Bunun sebebi, o, bu, şu değil, bu çürümüş
yönetim. Nebati Bakanı’nın söylediği gibi;
“Erdoğan Etkisidir.” Yine dünyada gıda fi-
yatları son dört aydır, Rusya-Ukrayna Savaşı
sonrası çıktığı yerden, büyük bir hızla düşü-
yor. Tahıl dolu gemiler boğazlardan geçip gi-
diyor. Ama milletimizin boğazından hala
ucuz lokma geçmiyor. Dünyada yıllık gıda
enflasyonu yüzde 13, bizde yüzde 95. Dün-
yanın 7 katı. Böyle bir gıda enflasyonu yaşı-
yorsak, dünyada gıda fiyatları düşerken,
bizde hala daha roket gibi çıkmaya devam
ediyorsa, öyle bunun sebebi dış güçler, şun-
lar, bunlar değil, AKP  yönetimindeki çürü-
medir. Erdoğan etkisidir

Elin bir milyoncu 
mağazasına döndük

Bu çürümüş yönetim, atalarımızın bizlere
canları, kanları pahasına bıraktığı bu toprak-
ları, milletimiz için cehenneme, elin insanları
içinse “Eğlence parkına” çevirdi. Paramızı
pul ettiler, koskoca memleket, “Bir milyoncu

mağazasına”  döndü.
Bu milletin emeğini peş-
keş çekiyorlar. Güya bizi
kıskanan Almanya’nın
emeklisi, sahillerimize
boydan boya uzanıp tatil
yapıyor. Güneşimizin, kumu-
muzun keyfini çıkartıyor. Ama
bizim emeklilerimiz; üç kuruş maaş
promosyonu fazla alacağım diye, yazın sıca-
ğında o banka senin, bu banka benim koştu-
rup duruyor. Bu hak mıdır, reva mıdır? Tabi
ki Alman da gelsin, Fransız da gelsin, Rus da
gelsin, Amerikalı da gelsin. Bu ülkede tatil
yapsın bizde kazanalım. Fakat elin emeklisi

dünyanın bir ucundan gelip bu güzelim ül-
kede keyif ederken, benim emeklim evinden
çıkıp, birkaç yüz kilometre yol gidip Ege’de,
Akdeniz’de tatil yapamıyorsa, işte bu işte ne
insaf vardır, ne de adalet vardır.

Bir nesli kaybediyoruz

Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda, ço-
cuklarımız yeterli beslenemiyor. Yetersiz bes-
lenme; çocuklarımızda demir eksikliği, boy
kısalığı, öğrenme bozukluğu… Ve daha nice
araz bırakıyor. Bir nesli göz göre göre kaybe-
diyoruz. Hadi “Proteini bırakalım et yerine
bakliyattan protein alalım” desek, bir kilo
nohut 40 liraya kadar çıkmış. Kuru fasulye-
nin kilosu 30 lira. Mercimeğin kilosu 47 lira.
En ucuz protein dediğimiz yumurtanın kar-
tonu 54 lira. Vatandaşlarımız, midelerinin gu-
rultusunu kesmeye çalışsa, beyaz somun
ekmek alsa 4 lira. Beş kişilik bir aile, günde
10 ekmek tüketse, bir ayda sadece somun
ekmek masrafı 1200 lira. Vatandaşımız pata-
tesle, makarnayla günü geçirmeye çalışsa bir
paket alelade makarnanın fiyatı 10 liradan,
bir kilo patates 11 liradan başlıyor. Daha
yemek yapmak için bunun, yağı var, salçası
var, soğanı var. İşte bu kifayetsiz yönetimin
elinde, milletin tenceresi kaynamaz oldu.

Domates bile hala 15 lira beyler

Yaz geldi geçiyor, domates hala 15-20 lira-
lık fiyat etiketleriyle, tezgâhlarda duruyor.
Meyve derseniz, o hepten lüks oldu, insanla-
rımız et unuttu. Et ve Süt Kurumu bazı
koyun etlerine indirim yaptı diye bir haftadır
yandaş medyada bir alayiş valâyişdir gidiyor.
Et ve Süt Kurumu’nun Türkiye genelinde kaç
mağazası var? Topu, topu 18. Yani millet
ucuz ete ulaşabiliyor mu? Ne gezer Sadece
bu 18 mağazanın önünde kuyruklar uzadıkça
uzuyor. Gelen kıymalarda, öğlen olmadan bi-
tiyor. Ama çıkarılan gürültüye bakarsanız,
çarşıda, pazarda, markette et fiyatları olağan-
üstü düşmüş, millet et yemekten çatlıyor sa-
nırsınız. Ülkeyi yönetemeyenler, yine algıyı

yönetmeye uğraşıyor. Mar-
kette kıymanın en ucuzu
hala 120 lira. Kalitesine
göre kıyma 160 liraya kadar

gidiyor. Milletimiz eti geçti,
suyunu kaynatmaya, kemik

alamaz halde.

Barınma daha büyük sorun

Dar gelirlinin vazgeçilemeyecek masrafla-
rından biri beslenmeyse, diğeri de barınma
tabi ki.  Birkaç milyonu aşan fiyatlarla artık
ev almak sabit gelirli için hayal ötesi. Kiralar
almış başını gitmiş. TÜİK’e göre son bir
yılda kira artışı, sadece yüzde 26,8. Vatan-

daşla alenen alay edi-
yorlar… TÜİK’in
makyajlı rakamlarını
bırakıp, hayatın ger-
çeklerine baktığı-
mızda, kiralar son
bir yılda: Adana’da
yüzde 144, Bursa’da
yüzde 149, Anka-
ra’da yüzde 156, İs-
tanbul’da yüzde 161,
İzmir’de yüzde 164
artmış. Ama dahası
da var… Biliyorsu-
nuz üniversite öğren-
cilerinin
üniversitelerle ilgili
tercihleri sona erdi
üniversiteyi kazanan
öğrencilerin. Yakında
da bunun sonuçları
açıklanacak. Gençle-
rimiz, gidecekleri

üniversitelerden önce, gidecekleri illerdeki ba-
rınma imkânlarına, kiralara bakıyor. Öğrenci
sayılarıyla öne çıkan illerimizde, son bir yıl-
daki kira artışları korkunç. Kiralar Eskişe-
hir’de yüzde 162, Konya’da yüzde 173,
Erzurum’da yüzde 130, Antalya’da yüzde
244 artmış. Üniversite yerleştirme sonuçları
açıklandığında, bu kiraların nerelere gidece-
ğini Allah bilir. Başka illere gidecek gençler ve
aileleri şimdiden kara kara düşünmeye başla-
mışlar. Gençlerimizin yurt ve barınma soru-
nunu 20 yıldır AKP iktidarı çözmedi.

Borçları için böbrek satıyorlar

Bu çürümüş düzende, geçinemeyenlerin
borçları da, olağanüstü seviyelere geldi. Ma-
nisa’da bir vatandaşımız, özel hastanenin
başhekimine, “Böbreğimi satmak istiyorum.
Borcum çok. İsteyen olursa bana haber verir
misin?” diye ricada bulunuyor. Bu, sözün bit-
tiği yerdir. AKP rejimindeki çürümenin, mil-
letimizi getirdiği yerin özetidir. Pandemi
döneminde gelişmiş ülkeler, vatandaşlarını
doğrudan gelir destekleriyle ayakta tutarken,
Saray insanlarımıza destek yerine borç verdi.
Vatandaşlarımızın borçları, olağanüstü sevi-
yelere sıçradı.

Borçlara icralarda 
dosya yetiştirlemiyor

Pandemi döneminde artan borçlar
dedik… O dönem arşa çıkan borçlar, bugün
artık ödenemez seviyelere ulaştı. Bu yılın ilk
beş ayında, ödeyemediği bireysel kredi ve
kredi kartı borcu yüzünden takibe düşen
yurttaşlarımızın sayısı, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 83 artmış, 748 bin olmuş.
Yani 748 bin hanenin kapısına icra memur-
ları dayanmış. Ülkemizde hala 4 milyon 147
bin 977 kişinin ödenmemiş banka borçları
nedeniyle yasal takibi devam ediyor. İcra dai-
relerinde görülen toplam dosya sayısı ise son
bir yılda 1 milyon 466 bin artışla 24 milyon
53 bine ulaşmış durumda. Milletimiz sadece
hayat pahalılığı altında değil, bir borç tsuna-

misi altında da ezim ezim eziliyor. Ödenme-
yen borçlara faiz üstüne faiz biniyor. Vatan-
daş için hayat giderek içinden çıkılmaz hale
geliyor. Bakı. Dostlar! İktidara bir çağrım var.
Yandaşlarınızın kredi borcunu, vergi borcunu
yapılandırmayı biliyorsunuz. Vatandaşlarımı-
zın banka borçlarını yapılandırmak için de,
acilen adım atın. En azından borcun vadesini
yayın, faiz yükünü hafifletin.

Gençlerin hali perişan

Başka ülkelerin gençleri yaz tatillerinde
ülke ülke gezip dünyayı tanırken, benim gen-
cim arkadaşlarıyla sokağa çıkıp, bir çay, bir
kahve içmek için elli kere düşünüyorsa, bu
iktidardaki çürümenin, gençlerimizin haya-
tına koyduğu ipotektir. Bizim insanımız her
geçen gün fukaralaşırken, masasına peynir,
zeytin koymakta zorlanırken, bugün elin in-
sanı, mükellef bir kahvaltı ziyafeti çekip, bir

de üstüne, “Geleneksel Türk kahvaltısı ve bu
gördüklerinizin hepsi 12 dolar. “Amma ülke
ha!” diye eğleniyorsa, bu, çürümüş rejimin
milletimize yaşattığı utançtır. Biz boşuna bu
bu rejim içinrejimi “eve deli, ele iyi” 
demiyoruz.

KPSS 'de çuvalladılar

Bakın büyük emekler ve umutlarla KPSS
ye girenlerin umutlarını çaldılar. Soruları
götürdüler. Ama iş KPSS sorularının çalın-
masına gelince, sorumlu AKP ve Erdoğan
değil. Sorumlu kim? Sorunu gündeme taşı-
yan, gençlerimize destek veren CHP ve Altılı
Masa. Memnuniyetler Saray’a, şikâyetler
Altılı Masaya. Ülkede döviz kıtlığına sebep
olurlar, “Stokçu” diyerek, sanayiciyi suçlar-
lar. Durduk yere enflasyon canavarını uyan-
dırırlar, “Şükürsüz” diyerek milleti suçlarlar.
KPSS sorularını çaldırırlar, “Altılı Masa” di-
yerek, muhalefeti suçlarlar. Ne diyelim;
“Arsız güçlü olunca, haklıyı suçlu çıkarmaya
uğraşırmış.” bunların yaptığı tam da bu…
Aslında KPSS sınav sorularının çalınması,
AKP rejimindeki korkunç çürümeyi, bir kez
daha gözler önüne serdi. Gençlerimizin sos-
yal medyadan feryatları yükselmeseydi, mil-
letin baskısı, bu rezaleti örtbas edilmez
noktaya getirmeseydi, Erdoğan yine geç-
mişte yaptığını yapardı. Çalınan sorularla,
yüzbinlerce evladımızın hakkının, hukuku-
nun yenmesine, göz yumardı. Şimdi tam da
seçim öncesi, bir kez daha suçüstü yakala-
nınca, hasarı kontrol edebilmek için Devlet
Denetleme Kurulu’nu görevlendirdi Erdo-
ğan. Ardından da bu sınavı iptal etmek zo-
runda kaldı. Milyonlarca gencimizin
hayalleriyle, umutlarıyla oynadılar. Milyon-
larca ailenin emeğini çaldılar. Ama hala liya-
kat yerine, Sadakat ve tarikat demeye devam
ediyorlar. Hatalarından hiç mi hiç ders al-
mıyorlar. Erdoğan hatasında ısrar ediyor.
Hata bir kez olursa hatadır. Tekrarlanırsa,
bu artık bir tercihtir. Erdoğan’ın tercihi de
bellidir. Yanlışı yanlış yerde aramak, yanlış-
ların en büyüğüdür. Yaşadığımız bu sınav
skandalının sorumlusu, Çürümüş AKP 
rejimidir.

Üreten fabrikaları sattılar

Bu çürümüş rejim bugüne kadar, ata ya-
digârı Şeker Fabrikalarını, milletin kâğıt üre-
ten SEKA’sını, demir çelik üreten Ereğlisi’ni,
çimento-gübre ve daha nice ürün üreten
fabrikalarını, TEKEL’ini, Sümer Hol-
ding’ini, limanını, arazisini 63 milyar dolara
sattı. Sata sata elde bir şey bırakmadılar. Bu
rejimin yönettiği ülkede; bu millet TELE-
KOM peşkeşini gördü, bu millet Tank Palet
peşkeşini gördü, bu millet TÜRKŞEKER’in
onlarca dönüm arazisinin iki daire parasına
nasıl satıldığını gördü. Şimdi bu ülkenin
topraklarını, bu ülkenin vatandaşlığını, Do-
ların yeşili için satıyorlar. Bunları yaparken
de çürümüş düzenin yetkilileri, “Ülkemizin
yıldızı parlıyor” “Bizden önce bu ülke toplu
iğne üretemiyordu, bakın şimdi neler üreti-
yoruz” diye ahkâm da kesebiliyorlar.
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TURKiYE’Yi
CURUTUYORLAR

Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu çürük dü-
zeni, sandıkta evine göndermenin vakti geldi.
Bugün Saraylarda oturan Erdoğan 2011’de
henüz Keçiören’de bir apartman dairesinde otu-
rurken ne diyordu: “Eğer 8 yıl önce aldığın as-
gari ücretle, aldığın yumurtadan, aldığın sütten,

aldığın peynirden,
ekmekten bugün

daha az alı-
yorsan,

bize oy verme…” Olay bu kadar basittir. Eğer
bu AKP rejimi kurulduğundan bu yana, aldığınız
ücretle, artık, daha az et, daha az süt, daha az
yumurta, daha az peynir alıyorsanız, bunların
sorumlusunu görün. Ve bunların sandıkta bile-
tini kesmek için, bize katılın. Bu çürümüş düzen-
den önce, 50 liralık benzinle idare ederken,
şimdi aynı 50 liralık benzin, ibrenin ışığını bile
söndürmüyorsa, bunun müsebbibi kim buna bir

iyice bakın.SON SÖZ: "Eğer hırsızlar
yollarda güvende yürüyorlarsa,

bunun iki nedeni vardır; ya
rejim büyük hırsızdır ya

da halk aşırı aptaldır." //
LeeKuanYew... Ve çok
nettir ki "İnsanların
umutlarını ve hayal-
lerini çalanlar, en
büyük hırsızlardır."
Sbuhi Quluzade 

Erdoğan’ın
dediği gibi

Dünyada enerji 
fiyatları artıyormuş, 

o yüzden bizdeki fiyatlar da
böyleymiş. İşte Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatına (OECD) mensup
ülkelerde, enerji enflasyonu
ortalama yüzde 41, bizde
yüzde 172. Dünyanın 4-5

katı enflasyon 
yaşıyoruz. 



BAKAN Nebati, yaptığı
yazılı açıklamada, gayri-
menkul sektöründe ola-

ğan dışı fiyat artışlarına yönelik
kapsamlı çalışma başlatıldığını

belirtti. Nebati, fiyat artışına
neden olan etkenlerin tek tek

incelendiğini; mali, finansal,
tapu ve emlak ilan site ve-

rilerinin incelendiğini,
analiz ve değerlen-

dirme çalışmalarının
kararlılıkla yürütül-

düğünü kaydetti.
Bakanlıkça açık-

lanan, konuya
ilişkin yapılan

çalışmalar
ise şöyle:

"Emlak
ilan si-

teleri
va-

sıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat
artışı ve enflasyona sebep olan etken-
lerin belirleniyor. Suni fiyat artışı ya-
parak arz talep dengesini bozan,
enflasyona sebep vererek piyasayı
olumsuz etkileyen, konut satışında
elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen
kişiler ve firmalar tespit ediliyor. En-
flasyonist ortam yaratan ve vergisel
yükümlülüklerini yerine getirmeyen
gerçek ve tüzel kişiler hakkında ge-
rekli işlem başlatılması için ilgili ku-
rumlara bilgiler iletiliyor.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet
gösteren ve ülke çapında gayrimenkul
ilanı veren emlakçılara yönelik yürü-
tülen risk analizi ile birlikte yapılan
tespitler sonucu saha denetimlerine
de başlanıldı. Çalışmalar neticesinde,
emlak piyasasında spekülasyon yara-
tan, konut satışlarından elde ettiği ge-
lirini beyan dışı bırakan veya eksik
beyanda bulunan, başta tapu harcı
olmak üzere vergisel yükümlülükle-
rini yerine getirmeyen şahıs ve firma-
ların tespiti de gerçekleştirildi." DHA

A BD enflasyon verisinin ardından ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızının hafifleyeceği
beklentisiyle dolar beş ayın en büyük kayıplarını

verdi. Doların neredeyse tüm para birimlerine karşı değer
kaybetmesi, aynı zamanda bütün gelişmekte olan ülke
ekonomilerine de olumlu yansıdı. Gelişmekte olan ülke
para birimleri, dolardaki keskin düşüşün damgasını vur-
duğu bu haftayı pozitif tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak

aşırı gevşek para politikasının ve yirmi yılın en hızlı enflas-
yonunun baskısı altında kalan Türk Lirası, ‘kaybedenler
kulübündeki' yerini koruyor.

Şili pesosu öne çıkıyor

Dolar endeksi (DXY) haftalık yüzde 1'e ulaşan düşüşü ile
105 seviyesi civarına gerilemesinin ardından yatay seyrini
koruyor. Gelişen ülke para birimlerinin  5-12 Ağustos ta-

rihlerinde dolar karşısındaki performansında Şili Pesosu
yüzde 3.64 kazançla ilk sırada yer aldı. Güney Afrika Ran-
dı'nın haftalık kazancı yüzde 3.12, Meksika Pesosu'nun
yüzde 2.4, Rumen Leyi'nin ise yüzde 1.68'i buldu. 23 geli-
şen ülke arasında, aralarında Türkiye'nin bulunduğu 7
ülke para birimi dolar karşısında haftayı kayıpla kapattı.
En çok kaybı yüzde 1 ile Arjantin Pesosu verirken, TL'nin
haftalık kaybı ise yüzde 0.23 oldu.
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BAKAN Kurum, Yeşilvadi 3 katlı
Köprülü kavşak projesinin temel
atma törenine katıldı. Bakan

Murat Kurum’a, Gaziantep Valisi Davut
Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri,
kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş
eşlik etti. Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet
tarihinin en büyük konut projesinin açıklan-
masının ardından kira ve konut fiyatlarında

düşüş yaşanacağını anlattı. Kurum, şunları
söyledi: “İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşleri-
miz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emekli-
lerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni
yuvalarına; en uygun ödeme koşullarıyla, kira
öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın. Bu
kampanya duyurulduğu andan itibaren hem
konut fiyatları hem de kiralarda düşüş baş-
ladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme
olarak; konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir

şekilde düşecek.Yüzlerce sektörü ilgilendiren
bu konut kampanyasıyla; mobilyacısından
camcısına, marketinden inşaat sektörüne,
tüm esnaflarımız; 85 milyon kazanacak,
Antep kazanacak. Söz verdiğimiz sürede şe-
hirlerimize yeni konut ve ticari alanlarımızı
kazandırıp, vatandaşlarımıza teslim ettik. Biz
gece gündüz demeden aziz milletimiz için,
devletimiz için, çocuklarımız için canla başla
çalışıyoruz.” DHA

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SayaNer, av. Mustafa eNGİN
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Dolardaki keskin düşüş haftaya
damga vururken, gelişen ülke para
birimlerine nefes aldırdı. Ancak TL

bu hafta değer kazanamayan az
sayıda para biriminden biri oldu

2022 yarıyıl finansal sonuçlarını açıklayan OYAK
YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı
açıklamada, güçlü büyümesini sürdürdüğünü,
özkaynaklarının 1 milyar TL’yi aştığını duyurdu

GEÇEN yıl 526 milyon TL’lik halka arz süre-
cini tamamlayan OYAK YATIRIM Menkul
Değerler A.Ş., 2021’deki güçlü büyümesini,

2022’nin ilk altı ayında da sürdürdü.  OYAK YATIRIM
Genel Müdürü Erkan Ünal, OYAK’ın kendilerine sağla-
dığı vizyon ve kararlılığı sayesinde son 5 yılda şirketin fi-
nansal performansında yaşanan artışın 2022 yılının ilk
yarısında da devam ettiğini belirtti.Ünal, yılın ilk yarısında
şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net kârının geçen
yılın aynı dönemine göre 2,1 katına ulaşarak 278,5 mil-
yon TL’ye yükseldiğini ve şirketin iştiraki olan OYAK
GRUP SİGORTA’nın da karlılığında 4,2 katına ulaşan
performansıyla sektörde farklılaşmaya devam ettiğini
ifade etti. Artan ürün çeşitliliği ve OYAK GRUP Sİ-
GORTA tarafındaki güçlü seyre bağlı olarak 2022 ilk ya-
rıyılında Şirketin konsolide net komisyon gelirlerini yüzde
52 artışla 244 milyon TL’ye, toplam gelirlerini ise yüzde
73 artışla 430 milyon TL’ye çıkarttıklarını vurgulayan
Ünal, “Çizdiğimiz bu olumlu tabloda son dönemde ha-
yata geçirdiğimiz iş birliklerinin yarattığı sinerjinin etkisi
büyük oldu. Yılın ikinci yarısında yakaladığımız büyü-
meyi devam ettireceğiz” diye konuştu.

Kİra fİyatları düşeceK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu
konut projesinin ardından konut ve kira fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Kurum, kısa süre
içerisinde hem konut hem de kira fiyatlarının zincirleme olarak hızla düşeceğini belirtti

TL deGer 
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Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, "Gayrimenkul 
sektöründeki olağan dışı
fiyat artışlarını yakından takip
ediyoruz, konuyu mercek 
altına aldık. Gereken neyse
yapıyoruz, yapacağız" dedi
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu’nun
ardından geçtiği Tekirdağ’da, Ticaret ve Sa-
nayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Mer-

kezi’nin açılışı ile ‘Tekirdağ’ın Parlayan Yıldızları Vergi
Ödül Töreni programlarına katıldı. Yahya Kemal Beyatlı
Kültür Merkezi’ndeki programa Hisarcıklıoğlu’nun yanı
sırda Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili
Çiğdem Kongacül, CHP Milletvekili İlhami Özcan
Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile iş
insanları ve davetliler katıldı. Programda Tekirdağ’ın Par-
layan Yıldızları Vergi Ödül Töreni kapsamında vergi re-
kortmenlerine ödülleri verildi. Törende konuşan
Hisarcıklıoğlu, bir müjde vereceğini belirterek, "Geçen
hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Gebze’ye gelmesi ile
beraber son aşamaya geldik. 120 yıllık insanlarımızın ha-
yali, 60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı. Türkiye’nin oto-
mobili, inşallah Allah nasip ederse bütün hakları bize ait
olmak üzere ilk çıkışta yüzde 51 yerli malı olmak üzere
Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim’de inşallah Gem-
lik’te açacağız. Türkiye’nin yollarında, Tekirdağ’ın yolla-
rında inşallah Mart ayında TOGG’umuzu hep beraber
göreceğiz değerli kardeşlerim" dedi.  DHA

Meslek lisesi
altın değerinde

TeknoSA’da 
avantaj çok
Teknosa, şubat ayında hayata geçirdiği 
pazaryeri iş modeline dâhil olan satıcılara farklı
finansman çözümleri sunmak amacıyla Akbank
ile iş birliği yaptı. KOBİ Hareketi kapsamında
işletmelerin işine hız katmak için farklı paketler
oluşturan Akbank, Teknosa pazaryeri satıcıları
için özel avantajlar sunmaya başladı

Teknosa ve Akbank İş birliği kapsamında, hak ediş
ödemelerini Akbank aracılığıyla alan Teknosa satıcı-
ları ‘KOBİ’ye Hoş geldin’ avantajları ile 12 ay boyunca

Akbank internet ve mobil kanallardan yapacakları 100 Havale, 100
EFT, 2 adet 25 yapraklı çek karnesi ve 50 adet çek tahsilatı işlemle-

rini ücretsiz olarak
yapabilecek. Ayrıca
masrafsızlık tanımla-
nan müşterilerin 6 ay
boyunca ödemelerini
Akbank hesapları üzerin-
den almaları durumunda
ise mevcut teklife ek; 50
EFT, 50 Havale, 2 adet 25
yapraklı çek karnesi ve 50
adet çek tahsilatı yine ücret-
siz olarak sunulacak.    Bu iş
birliği ile birlikte Teknosa öde-
melerini Akbank aracılığıyla
alan Teknosa pazaryeri satıcı-
larına, 100 bin TL’ye kadar kısa
vadeli nakit ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere, vadesiz mevduat he-
sabına 10 gün sıfır faizli artı para
tanımladıklarını anlatan Akbank
KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yar-
dımcısı Bülent Oğuz, “Yeni Akbanklı
Teknosa pazaryeri satıcıları, 31
Ağustos tarihine kadar yapacakları
üye işyeri başvurularında; yıl sonuna
kadar yurt içi peşin işlemlerde tüm
kartlar için yüzde 1,09 komisyon ora-
nından ve yüzde 50 POS hizmet ücreti
indiriminden faydalanabilecek. 



B akan Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İç-
işleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına
ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından

"Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, Böylece
yapanın yanına kar kalmasını sağlamak..." başlığıyla yayımla-
dığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Birkaç za-
mandır Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları birtakım iddiaları dile ge-
tiriyorlar. İddialarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde sa-
dece Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin açıklarını aramak
için özel birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat veril-
miş, hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçiş-
leri Bakanlığında, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim
kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi
güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ül-
kede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disip-
lin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır.
Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda ya da belediyelerde, yerel
yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları hem valilik-
lere hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığına, örneğin
CİMER'e, her türlü noktaya ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına
şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır.
Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şika-
yetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma
onayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce
araştırma ve öninceleme yapar, sonrasında soruşturma izni
verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir" ifadelerini kaydetti.

Araştırma sayısını açıkladı

Bakan Soylu, soruşturmalarda herhangi bir partiye özel ay-
rımcılık yapılmadığını aktararak, "Peki iddia ve iftara edildiği

gibi gerçekten CHP'ye veya herhangi partiye özel bir ayrımcı-
lık var mıdır? Bunu en iyi anlatacak olan herhalde verilen so-
ruşturma izinlerinin ve araştırma öninceleme onaylarının
sayısıdır. Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019 tarihinden
8 Ağustos 2022 tarihine kadar, araştırma ve ön incele onay
sayıları toplam 2 bin 428, araştırma ve ön inceleme onayları
içinde yüzde 34'ü AK Parti'li belediyelere, yüzde 41'i CHP'li
belediyelere, yüzde 10'u MHP'li belediyelere, yüzde 5,9'u da
HDP'li belediyelere aittir. Bunun bir aşama sonrasında da ve-
rilen araştırma onayları çerçevesinde soruşturma izinlerinin
sayısı ve dağılımı toplam 583 onay, yüzde 33,3 AK Parti,
yüzde 35'i CHP, yüzde 11'i MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde
bir dağılım söz konusudur. Soruşturma izni verilmemesi ka-
rarlarını da paylaşmak isterim. Yüzde 36,7 AK Parti, yüzde
43,4 CHP, yüzde 9,15 MHP, yüzde 3,4 İYİ Parti, yüzde 3,9
HDP şeklinde bir dağılım mevcuttur. Resmi verilerden de
açıkça görüldüğü gibi kimseye bir ayrımcılık yapılması söz
konusu değildir. Vatandaş şikayet etmiş, müracaatını ortaya
koymuş ve devlette gereğini, hiç kimseyi ayırt etmeden yerine
getirmiş" diye konuştu.

İhbarlara göz mü kapatsaydık?

Soylu, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların vatan-
daşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda başlatıldığını söyle-
yerek konuşmasına söyle devam etti: "Madem biz ayrımcılık
yaptık, madem bu soruşturmalar CHP'li belediyelere kasten
yapılıyor, Bilecik Belediye Başkanlığı soruşturma kapsamında
görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden
CHP'den ihraç ettiler? Keza Çanakkale Çan İlçe Belediye
Başkanı hakkında soruşturma onayı verdik. Yapılan incele-
meler sonucunda Cumhuriyet Başsavcısı gözaltı kararı verdi.

Peki resen mi soruşturma açtık, hayır. Bizzat Belediye Başka-
nının teyzesinin oğlunun yolsuzluk ihbarı vardı da ondan. Bir
başka örnek, Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı,
bir diğeri İzmir Konak Belediyesi şikayet üzerine yapılan so-
ruşturmada bir memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Peki
bu ihbarları görmezden mi gelseydik, gözümüzü mü kapat-
saydık. Yine İzmir Menderes Belediye Başkanı, Yalova'da Be-
lediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı haklarında Cumhuriyet
Başsavcılıklarında yürütülen, ciddi delillere dayanan yolsuz-
luk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle Bakanlığımızca görev-
den uzaklaştırılmışlardı. Madem biz taraflı davrandık,
hakkında yolsuzluk soruşturması yürüyen CHP'li Menemen
Belediye Başkanını neden ihraç istemiyle disiplin kuruluna
sevk ettiniz? Neden bunun üzerine, kendisini partiden istifa
ettirdiniz? Urla Belediye Başkanı FETÖ iltisakı sebebiyle gö-
revden uzaklaştırıldı. CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkan
Yardımcısı ve CHP'li belediye meclis üyesi PKK'nın sözde
Çukurova bölge sorumlusuyla görüşüyorlar, irtibat halinde-
ler. Belediyenin bir ek hizmet binasında PKK propagandası
amaçlı toplantı yapan bir derneğe tahsis etmişler tespitleri-
mizi araştırmasa mıydık, müdahale etmese miydik, göz mü
yumsaydık? Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li be-
lediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik. Kamunun bunları
bilmeye ihtiyacı var. Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız
iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin
hakkı değildir."  DHA
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RASTGELE
BIRIM 

KURULMAZ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri
Bakanlığı'nda özel birim kuruldu' iddialarına ilişkin, "İçişleri Bakanlığı'nda,

rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna
da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. Bu ülkede idari hukuku anlamında

bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır" dedi

Bakan Soylu, yapılan tüm işlemlerin yargıya açık oldu-
ğunu belirterek, "Bir şey daha ifade edeyim, yaptığımız
tüm işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiç-
bir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da de-
mokrasinin de hukukun da temeli budur. Bu itibarla
paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerini özür
dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız
hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duy-
maya davet ediyor, özellikle kamuoyuna bu bilgileri ver-
meyi bir sorumluluk olarak addediyorum" dedi.

Yaptığımız şeyler
yargıya açıktır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu
ülkenin beraberliğine, birliğine, ekonomisine
hep beraber omuz vermek zorundayız" dedi

AK PARti Grup Başkanve-
kili ve Çanakkale Milletve-
kili Bülent Turan,

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dü-
zenlenen doğal gaz ilk kazı törenine
katıldı. Törene Turan'ın yanı sıra AK
Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İs-
kenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Abdullah
Köklü, Ayvacık Kaymakamı İlker
Eker, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp
Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı
Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı
Naim Makas, AKSA Doğalgaz Dağı-
tım AŞ Bölge Müdürü Çağdaş Adı-
belli, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı
Fatih Kocabıyık, köy muhtarları ile
vatandaşlar katıldı. Bülent Turan, Ay-
vacık'ta 25 milyonluk bir doğal gaz
projesinin başlandığını ifade ederek,
Aralık ayı içerisinde ilçede doğal gaz
ile ilgili ilk ateşin yanmasının planlan-
dığını söyledi.

Hep birlikte bir olalım

Törende gündeme dair açıklamalarda
bulunan Turan, "Cumhurbaşkanımız
birkaç gün önce Ankara'daki bir cem-
evini ziyaret etti. Çok kıymetli bulduk.
Türkiye'de farklı görüşlere, sosyolojik

yapılara, inançlara ve mezheplere
mensup olarak aynı bayrağın altında
beraber yaşıyoruz, yaşayacağız. Sos-
yal sorunlarımız olabilir, sıkıntılarımız
olabilir. Aşmak için çalışacağız mesai
harcayacağız. Ancak oranın cemevi
yöneticileri, Alevi dedeleri çok kıy-
metli bir ev sahipliği yaptılar. Ahlak-
tan, namustan nasibini alamayan
bazı basın mensupları 'vay efendim
cemevinde Atatürk varmış, bunu kal-
dırmışlar' diye yalan haber yaptılar.
Aynı gün bir diğer gazetede Ata-
türk'ün fotoğrafı var. Yok böyle bir
şey, kamerayı yan çevirsen görüyor-
sun, düz çevirsen görmüyorsun. Ama
bunu sorun yapıp kriz çıkarmaya ça-
lıştılar. Yetmedi maalesef ideolojik
davranan bazı federasyonlar da ora-
daki cemevinin yöneticilerini üzmeye
kalktılar. Bunların kimseye faydası
yok. Ne Alevilik bu ne de Hazreti
Ali'nin anlayışı bu. Biz 85 milyon
farklı kültürlerle beraber, bu ülkede
kıymetliyiz. O yüzden diyorum, kime
oy verilecekse oy verilsin, hangi mez-
hepten, hangi amaçtan olursak ola-
lım; fakat bu ülkenin beraberliğine,
birliğine, ekonomisine, demokrasisine
hep beraber omuz vermek zorunda-

yız. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir.
Türkiye bu yüzden büyüyor. Bunu
gururla söylüyorum. 20 sene önce sa-
vunma sanayimiz mi vardı. Kibritlerin
üzerinde Türk Malı yazardı mutlu
olurduk. Şu anda 800'den fazla sa-
vunma sanayi projemiz var. İHA'lar,
SİHA'lar birçok teknolojik üretim var.
Bunlar kıymetli işler. Türkiye'nin dur-
duğu yer doğru olmasa Rusya- Uk-
rayna krizinde tam ortada hakemlik
yapabilir miydik? Dünya tahıl krizini
çözebilir miydik? Türkiye güçlü bir
ülke. Tarihten gelen emanetimiz var.
Bu ülkenin topraklarındaki hatıraları-
mız var. Türkiye güçlü olmasa, bugün
Ayasofya açılmış olur muydu? Azer-
baycan'da zulmü altında inleyen Ka-
rabağ sorunu çözülmüş olur muydu?
Türkiye güçlü olmasa Ermenistan,
Kuzey Kıbrıs'ta 50 yıldan beri Kapalı
Maraş dediğimiz yer Açık Maraş olur
muydu? Doğu Akdeniz'de, Libya'da,
Suriye'de tarihi bir tavır ortaya koyu-
lur muydu? Türkiye güçlü bir ülke.
En büyük gücümüz, birliğimiz ve be-
raberliğimizdir. Türkiye gücüne güç
katacak ve bütün adımları atmaya
hep beraber devam edeceğiz" ifadele-
rini kullandı.  DHA

Beraberlik için
omuz verelim

HÜDA-PAR
ittifağa açık
Van'a gelen Hür Dava Partisi (HÜDA
PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,
“Seçim zamanında da yapılsa, yarın da
yapılsa, bir ay sonra da yapılsa biz
HÜDA PAR olarak seçime hazırız” dedi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya
Yapıcıoğlu beraberindeki Eğitimden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Metin Kaya, Genel İdare Kurul Üyesi Mahmut
İrtem, Bölge Koordinatörü Ferhat Aköz ve
HÜDA PAR Van İl Başkanı ile birlikte kentte
esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyareti sonrası bir
otele geçen Yapıcıoğlu, Van'ın genel sorunları ve
ülke gündemi ile ilgili açıklama yaptı. Yapıcı-
oğlu, yaptıkları esnaf ziyaretinde Van'ın sorunla-
rını dinlediklerini ve bu sorunları çözmek için
çözüm yolları üreteceklerini, bu çözüm önerile-
rini de yetkililere ileteceklerini söyledi.

Erken seçim olmaz

2023'te yapılacak olan genel seçimle ilgili değer-
lendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu," Seçimler za-
manında mı yapılır, erkene mi alınır ? Doğrusu
bu tartışmalar halen devam ediyor. Ama çok bir
anlamı kalmadığını düşünüyorum. Neden?
Çünkü şu anda Meclis tatilde ve ekime kadar da
tatilde olacak. Ekimden sonra toplanan Meclis
erken seçimi tartışmaya başlar, o konuda bir
günden oluşturulursa en erken bahar aylarında
bir seçim kararı alınabilir. Çünkü önce Yüksek
Seçim Kurulu'nun bu iş için hazırlık yapması
lazım. Bütün partilerin de hazırlık yapması için
onlara bazı bilgilerin aktarılması lazım. Zaten
bahar aylarında yapılırsa zamanında yapılacak
olana seçim en fazla 2 veya 3 ay erkene alınmış
olacak. 2-3 ay erkene alınan bir seçim de erken
seçim olur mu? Doğrusu o konuda da çok emin
değilim. Bu nedenle kanaatimce erken seçim tar-
tışması bu saatten sonra artık gündemden çık-
mıştır diye düşünüyorum" dedi.

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu
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B akırköy Beledi-
yesi’nin ada bazlı
yürütmeyi dur-

durma kararına karşılık,
alandaki iş yerleri üzerinden
çıkan karara dayanarak sı-
rasıyla yıkımına başladığı
Zeytinlik Halk Pazarı’nda
geçtiğimiz Kurban Bayramı

sürecinde iki dükkan daha yıkıldı.
Dükkanlarının yıkılışını kaygılı gözlerle
izleyen esnaf, 40 yıllık emeklerinin
boşa gittiğini, yaşadıklarının ne hukuki
ne de vicdani olmadığını söyleyerek,
“Nerede hak, hukuk, adalet” diye
sordu. Yıkım öncesi belediye ekiple-
riyle esnaf arasında yaşanan gerginlik,
yine esnafın ve emniyet ekiplerinin sağ
duyusu ile durduruldu. Yaşanan mağ-
duriyetlerin giderilmesini isteyen çarşı
esnafı, Başkan Bülent Kerimoğlu’nu
askeri müşterekte halkla birlikte iş bir-
liği yapmak için çarşı alanına davet
ederek, “Elini vicdanına koysun” çağ-
rısında bulundu.

Halkı kendine düşman ediyor

Bayrama sayılı günler kala Belediye
Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun ekmek
teknelerini hukuksuzca yıktığını savu-
nan çarşı esnafı, mağdur olduklarını
ve zararlarının nasıl karşılanacağını

sordu. 
23 yıldan beri çarşı esnafı olduğunu
söyleyen Mustafa Güldalı, 17 çalışanı-
nın olduğunu, bayram üstü iş yerleri-
nin kapatılması nedeniyle hepsinin
işsiz kaldığını, ayrıca tazminat hakları-
nın da doğduğunu belirterek, “Bana
buradan git diyor. Peki nasıl gideyim
Hem benim işimi bitiriyor, hem çalı-
şanları mağdur ediyor, hem de alana
ne yapılacağını söylemeyip halkı ken-
disine düşman ediyor” dedi. 

İnsanda merhamet 
duygusu olur

Bir insanda merhamet duygusu ol-
ması gerektiğini belirten Güldalı, “Biz
alanın yapılmasına değil, yapılma şek-
line karşıyız” diyerek, alana gelen Ser-
vet Toroman’a, “Burada bir dram
yaşanıyor. İnsan haklarına uygun bir
şekilde Başkan Kerimoğlu ile askeri
müşterekte buluşmamız lazım” ifade-
lerini kullandı. Kerimoğlu’nun göreve
geldiği ilk günden itibaren ‘Ben yaptım
oldu’ mantığı ile hareket ettiğini, ortak
aklı dilinden düşürmediği halde hal-
kıyla, esnafıyla ve çalışanlarıyla sürekli
kavga halinde olduğunu belirten va-
tandaşlar, tek katlı yapıları depreme
dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıl-
masını kabul etmediklerini belirtti. 

SELVİ 
SARITAÇ

ÖZEL
HABER

Bakırköy Zeytinlik Halk Pazarı'nda, belediyenin gerçekleştirdiği yıkımlara yenileri eklendi. Esnafın
mahkeme yoluyla aldırdığı yürütmeyi durdurma kararını hiçe sayan belediye, pazardaki iki dükkanı daha
yıktı. “Hak, hukuk, adalet nerede?” diye soran esnaf, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu
görüşmek ve uzlaşmak amaçlı pazara davet ederek, “Elini vicdanına koymasını bekliyoruz” dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1672080)

İhalenin Konusu: Madde 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz tasarrufunda bulunan yerler 2886 sayılı ya-
sanın 45. maddesi gereğince ve şartnamesi uyarınca ihale yolu ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.
Madde 2- Kiraya Sunulan Yerler

İşin Adı Kira ihalesi
İlçe Avcılar

Firuzköy Dükkân  105 m2  02.08.2022 / 455  1.836,00 TL  23.08.2022 
11.00

Firuzköy Dükkân  105 m2   02.08.2022/456 1.836,00 TL  23.08.2021
11.15

İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü 
İhale İlan Şekli Gazete ilanı- Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale Komisyonu Belediye Encümeni- Avcılar Belediye Binası, Belediye Encümen salonu
Adresi ve iletişim Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok. No:10 AVCILAR/İSTANBUL
Şartname ve ekleri Emlak ve istimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve tebliğler 5393- 2886 sayılı yasa 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
Madde 3-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen temi-
nat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya ge-
çerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. Posta  ile   gönderilecek  tekliflerde  postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir.

A - Gerçek kişi olması halinde:
1.T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri (ikametgâh) belgeleri. (e-Devletten
alınan belgelerde geçerli olacaktır.)
2. Noterden alınmış imza beyannamesi ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış 
vekâletname. 
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale
dokümanların her sayfasının imza edilmesi.            
4. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit 
içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)     
5. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) 
6. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.
8.Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,    

B- Tüzel kişi olması halinde:
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.
2.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli 
vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
4. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti
ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri.
5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
6. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) Şartname ve ekleri ile tüm ihale
dokümanların her sayfasının imza edilmesi.            
7. Geçici teminat yatırdığına dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu (Teminat mektubu Limit 
içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)     
8. Belediyemizden borcu yoktur yazısı. (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) 
9. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
10. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir. 
11. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu Maddedeki (A) veya (B) bentlerinde 
belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını
gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 4- Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Açık
Teklif Usulü ile yapılacaktır. 
Madde 5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 6- İhaleye girecekler 2. İlan tarihinden sonraki gün ile ihale gününden bir (1) gün önce saat 16.00’ya
kadar dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
İsteklinin şartnamesindeki kayıtlara uygunluğu ve belgelerin tam ve eksiksiz olduğu sağlandıktan sonra
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden teminatın ödenmesi için aldıkları yazı ile %3 geçici teminatı yatırmak
üzere  Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (Teminatını bu şekilde yatırılmayanların teminat-
ları kabul edilmeyecektir.) Teminatını yatıranlara ve ihaleye girmeleri uygun olanlara yalnız bu ihaleye iştirak
edeceğine dair İhaleye giriş belgesi verilir.  İhaleye giriş belgesi alamayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat
mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar  İhale komisyonunda be-
lirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.. 
Madde 7- İdare ihale gününe kadar ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine 
sahiptir.
Madde 8- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri, karar pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından 
ödenecektir.
Madde 9- 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
Madde 10- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmez.
Madde 11- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İLAN OLUNUR.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
KİRALAMA İLANI

Mahalle Adres

Firuzköy Bulvarı No:216 
adresinde, 5 pafta 6194
parsel üzerinde Firuzköy

Oto Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan F blok

13 no.lu dükkân

Firuzköy Bulvarı No:216 
adresinde, 5 pafta 6194 
parsel üzerinde Firuzköy

Oto Sanayi Sitesi 
içerisinde bulunan F blok 

14 no.lu dükkân

NEVİİ M2 ENCÜMEN 
KARAR/NO

MUHAMMEN
BEDELİ

Aylık+KDV)

5.100,00 TL
+ KDV

5.100,00 TL
+ KDV

%3 
GEÇİCİ 

TEMİNAT

İHALE 
GÜN /
SAATİ

Elini vicdanına
koy kErimoğlu!

Dükkanlarının
yıkılışını 
kaygılı 

gözlerle 
izleyen esnaf,

40 yıllık
emeklerinin

boşa gittiğini,
yaşadıklarının
ne hukuki ne

de vicdani 
olmadığını
söyleyerek,
“Nerede 

hak, hukuk,
adalet” 

diye sordu. 

Yıkılmak istenen alana ne yapılacağı
konusunda bir açıklama yapmayan
Başkan Kerimoğlu’nu göreve davet
eden vatandaşlar, öncesinde bakımsız
olduğu gerekçesiyle şikayet ettikleri
Zeytinlik Halk Pazarı’nın şimdilerde
mezbelelik halinin Bakırköy’e yakışma-
dığını söyledi. Zeytinlik Halk Pazarı es-
nafı avukatlarından olan Alpkağan
Ulusoy’da, bayrama sayılı günler kala
elektirik su ve doğalgazını kesmek su-
reti ile esnafı çalışamaz duruma geti-
ren, sonrasında çarşının ortasından
geçen ve iki sokağı birbirine bağlayan
bağlantı yolunu yıkıp devamında dük-
kanları tek tek yıkan Bakırköy Belediye-
si’ne açacakları tazminat davasını
kazanacaklarını ön gördüklerini söyle-
yerek, “Bu süreçler uzun zaman alıyor.
Ülkemizde devalüasyon var ve para pul
olacak. Belediyenin yüksek borçları ol-
duğunu ve sürekli haciz geldiğini biliyor,
basından da takip ediyoruz. Yapılması

gereken en doğru şey,
müzakere masası
oluşturarak, karşılıklı
uzlaşı ile olumsuzluk-
ları gidermek” dedi. 

Bakırköy'e
yakışmıyor

Yarın seçim olsa İstanbul'u alırız

AK PArti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, Ha-
bertürk TV'de katıldığı canlı

yayında gündeme ilişkin soruları yanıt-
ladı. 2023 seçimlerinde iddialı olduklarını
ifade eden Kabaktepe, "Vatandaşlarımıza
soruyoruz, aldığımız izlenim, veriler, te-
maslara göre yarın seçim olsa İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nde bir sorun ola-
cağını düşünmüyoruz." dedi. "Sokağa
çıktığımızda ekonomi ve göçmen konu-

sunda eleştirilerle karşılaşıyoruz." diyen
Kabaktepe, "Kentsel dönüşümü iyi yaptı-
ğımız kanaatindeyim. Bu sorunların hiç
olmadığı anlamına gelmiyor. Fikirtepe'de
kentsel dönüşüm Bakanlığımız müdahil
oldu. Yasal çerçeve vatandaşımıza kendi
kendine dönüşüm imkanı tanıyor. Çevre
Bakanlığımız Fikirtepe'deki sorunu
büyük ölçüde çözdü. Bu yasanın çıkma
nedeni aslında deprem." ifadelerini 
kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Yarın seçim
olsa İstanbul'u kazanırız” iddiasında bulundu. Kabaktepe “2019'da
İstanbul'da en yüksek oyumuzu aldık. Buna rağmen seçimi 
kaybettik. Oy oranları olarak baktığımızda AK Parti'nin trendinin
aşağı gittiği bir süreçten bahsetmek doğru olmaz” dedi
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

İ lçede yaşayan vatandaşların
bir araya gelerek sosyalleşe-
bilmeleri için alanlar oluştu-

ran Beylikdüzü Belediyesi, sosyal
tesisleriyle kaliteli hizmet sun-
maya devam ediyor. Belediye ta-
rafından ilçeye kazandırılan Barış
Kafe, Yaşam Kafe, Marmara
Sosyal Tesisleri, Yakuplu Sosyal
Tesisleri ve Emekliler Lokali her
gün çok sayıda vatandaşı ağırlı-
yor. Keyifli vakit geçirmek iste-
yenlere yeşille iç içe ve konforlu
alanlar sağlayan sosyal tesisler,
nişan, düğün ve doğum günü
gibi özel günlerin de vazgeçilmez
adresi. 

Her yaş grubuna 
uygun alanlar 

Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde
hizmet veren Yaşam Kafe, sade
ve rahat ortamıyla  ilçe halkı tara-
fından yoğun ilgi görüyor. Vatan-
daşların kolay ulaşabileceği bir
noktada bulunan tesisin, 670
metrekarelik açık alanının yanı
sıra 135 metrekarelik kapalı res-
toran bölümü bulunuyor. Hu-
zurlu bir ortamda günün
yorgunluğunu atmak isteyenlerin
bir diğer tercihi ise Barış Mahal-
lesi Nigar Şahin Parkı’nın içeri-
sinde bulunan Barış Kafe.  Renkli
iç dekorasyonuyla beğeni topla-

yan tesiste, çeşitli organizasyon-
lar da gerçekleşiyor. Sadece yaş
almış bireylerin değil 7’den 70’e
herkesin uğrak noktalarından biri
olan Emekliler Lokali ise Büyük-
şehir Mahallesi’nde hizmet veri-
yor. Ağaç gölgesinde
soluklanmak isteyenler için açık
alanda hizmet veren tesis, içeri-
sinde kütüphanesi olan bir kapalı
alana da sahip. 

Özel günlerin vazgeçilmezi 

Vatandaşları özel günlerinde de
yalnız bırakmayan Beylikdüzü
Belediyesi, iki ayrı sosyal tesiste
düğün, nişan, kına, sünnet, me-
zuniyet töreni, doğum günü ve iş
toplantıları gibi organizasyonlara
da ev sahipliği yapıyor. Yakuplu
Mahallesi’nde bulunan Yakuplu
Sosyal Tesisleri, kır bahçesinde
500 kişi, kapalı alanında ise 400
kişi kapasitesiyle hizmet veriyor.
Doğayla iç içe olan tesis, çardak-
ların bulunduğu kafe kısmında
ailece vakit geçirmek isteyenlere
de bir alan sunuyor. Özel günle-
rin bir diğer adresi olan Marmara
Sosyal Tesisleri ise 473 metreka-
relik bir alanda misafirlerini ağır-
lıyor. Beylikdüzü Kadir Topbaş
Parkı içerisinde bulunan tesiste
çocuklar oyun parkında doyasıya
eğlenirken ebeveynleri de çardak
alanlarında kendilerine vakit ayı-
rabilmenin tadını çıkarıyor. 

BEYLİKDÜZÜ’NDE
SOSYAL TESİS FARKI

BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO

MUHAMMEN
BEDEL

ŞARTNAME
BEDELİ

BRÜT 
ALAN (m²)

GEÇİCİ 
TEMİNAT BEDELİ 

İHALE 
SAATİ

ATABEL İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2886 SAYILI 
DEVLET İHALE KANUNU 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1674191)

SIRA MAHALLE ADA / 
PARSEL

BLOK
NO

KAT 
NO

İHALE 
TARİHİ 

Mülkiyeti şirketimize ait, içerisinde kiracı bulunan 10 daire 2886 Sayılı Kanunu 36. Madde ve devamı
Maddelerine göre 29/08/2022 – 05/09/2022 tarih aralığında satılacaktır. 

İhaleye yalnızca şartname alan gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek olup, şartname / dosya alındı bedeli
1.000,00.-TL (BinTürkLirası) Akbank Batı Ataşehir Şubesi TR38 0004 6010 2488 8000 1185 88 numaralı
hesaba yatırılacaktır. Şartnameler; dekont ibraz etmek suretiyle Şirketin Barbaros Mah. Barbaros Cad. 
Büyükemir Plaza No:229/3 Ataşehir / İSTANBUL adresinden temin edilebilecektir. İhaleye ilişkin ilanımızı 
kamuoyuna saygı ile duyurmaktayız.

1- İsteklilerden ihaleye katılım için istenilen belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler;
a.1. Teklif Mektubu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
a.2. Yasal ikametgâh belgesi veya E-Devletten alınmış Yerleşim Yeri Belgesi.
a.3. Nüfus Cüzdan Sureti veya E-Devletten alınmış Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Vekaleten katılımda Vekil

için alınacaktır.)
a.4. İletişim Bilgi Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
a.5. Noterden onaylı imza beyannamesi.
a.6. Vekaleten katılımda, vekilin, gerçek kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi

(vekaletname) ve imza beyannamesi.
a.7. Muhammen bedelin en az %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin şirketimiz hesabına yatırıldığına

ilişkin banka dekontu veya bu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler
a.8. Her sayfası İstekli tarafından imzalı şartname (Tüm eklerin de imzalanması ve zarfa konulması 

gerekmektedir.)
a.9. Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.
Tüzel Kişiler;
1. Teklif Mektubu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.
3. Şirket yetkilisi olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri.
4. İletişim Bilgi Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)
5. İlan tarihinden sonra alınmış Ataşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge.
6. Vekaleten katılımda, vekilin, tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi(ve-

kaletname) ve imza beyannamesi.

7. Muhammen bedelin en az %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin şirketimiz hesabına yatırıldığına ilişkin
banka dekontu veya bu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler

8. Her sayfası İstekli tarafından imzalı şartname (Tüm eklerin de imzalanması ve zarfa konulması 
gerekmektedir.)

9. Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.  
2- Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Barbaros Mah. Barbaros Cad. Büyükemir Plaza

No:229/3 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan şirketimizden satın alınabilir. İhale günü, o günün ihalesine
ait şartname satışı yapılmayacaktır.

3- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını,  aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya 
İdaremize asıllarını ibraz ederek alacakları, üzerinde “Aslı Görüldü” ibaresi bulunan örneklerini vermek
zorundadır. İhale günü, o günün ihalesi için evraklar “Aslı Görüldü” yapılmayacaktır.

4- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mahallesi, Şebboy Sk. No:4/A PK 34746 Ataşehir/İstan-
bul adresinde bulunan Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonu’na 

elden tutanak karşılığında teslim edilecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir. Ancak
sözlü teklifler alınırken yetkili kişilerin bizzat ihaleye katılımı gerekmektedir. İhale tarih ve saate kadar ulaş-
mayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır.

İhale Yeri;
Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonu, Barbaros Mahallesi, Şebboy Sk. No:4/A PK

34746 Ataşehir/İstanbul
İhale Süreci;
İşin şartnamesine göre isteklilerce hazırlanan kapalı teklif zarfları ihale günü,ihale tarihi ve saatine kadar

ihale komisyonuna teslim edilecektir. Teslim edilen teklif zarfları teslim alınış sırasına göre komisyonca ihale
saatinde açılmaya başlanır. Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde;geçerli en yüksek teklifin al-
tında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale
sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının 5(Beş)’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek
teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek 5 (Beş) teklif sahibi istekliyle, bu 5(Beş) teklif ile aynı
olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun
gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıra-
bilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

1      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. 3374 / 1 C1 8 49 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 29.08.2022 10:00
2     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 8 51 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 29.08.2022 11:00
3     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. 3374 / 1    C1 8 53 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 31.08.2022 10:00
4      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 8 52 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 31.08.2022 11:00
5      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 55 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 01.09.2022 10:00
6     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 57 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 01.09.2022 11:00
7     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 59 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 02.09.2022 10:00
8      KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 9 58 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 02.09.2022 11:00
9     KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1     C1 14 88 MESKEN ₺2.150.000 ₺1.000 84 ₺64.500 05.09.2022 10:00
10    KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.  3374 / 1 C1 11 69 MESKEN ₺2.750.000 ₺1.000 102 ₺82.500 05.09.2022 11:00

KULLANIM
ŞEKLİ

Beylikdüzü’nün buluşma noktalarından olan Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesisleri, vatandaşlara kaliteli
hizmet sunmaya devam ediyor. İlçenin 5 farklı noktasında hizmet veren tesisler; vatandaşlara keyifli vakit
geçirebilecekleri ortamlar sunarken düğün, davet ve toplantı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor

6 ayrı yerde
aşure ikramı
Beylikdüzü Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin 6 farklı
noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımına
katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bolluk ve
bereketin simgesi olan aşurelerimizi komşularımızla paylaştık.
Dayanışma ve yardımlaşmanın verdiği güçle Beylikdüzü’nde 
bir arada olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı 

Beylikdüzü Beledi-
yesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdür-

lüğü, Muharrem ayında gele-
neksel hale gelen aşure
dağıtımını bu yıl da gerçekleş-
tirdi. İlçe sakinlerinin meydan,
pazar alanı ve cami gibi yoğun
olarak kullandığı alanlarda gün
boyunca toplamda 15 bin kişilik
aşure dağıtıldı. Aşure ikramları;
Fatih Sultan Mehmet Cami,
Beylikdüzü Metrobüs Meydanı,
Migros metrobüs durağı, Gür-
pınar Cuma Pazarı, Kavaklı
Mahallesi Merkez Cami ve Ya-
kuplu Mahallesi Evlat Cami
olmak üzere 6 farklı noktada
gerçekleşti. 

Bir arada olmaya
devam edeceğiz

Beylikdüzü Kavaklı Merkez Ca-
mi’de gerçekleşen dağıtıma katı-
lan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Muhar-
rem ayında geleneksel hale getir-
diğimiz aşure dağıtımında
bolluk ve bereketin simgesi olan
aşurelerimizi komşularımızla
paylaştık. Dayanışma ve yar-
dımlaşmanın verdiği güçle Bey-
likdüzü’nde bir arada olmaya
devam edeceğiz. Bir kez daha
yapılan tüm ibadetlerin kabul ol-
masını diliyorum” şeklinde ko-
nuştu. MÜGE CESUR
ÖZMEN 

Kızılay şirket 
haline gelmiş

Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Başkanlığına

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay tarafından ya-
zılı olarak cevaplandırılma-
sını istemiyle soru önergesi
veren CHP İstanbul Millet-
vekili Gürsel Tekin, “Kirli

ilişkilerin açıklanması ve so-
ruşturma açılması talepleri
yanı sıra, Kızılay başkanı-
nın istifası da istendi. Tekin,
“Türkiye'nin kadim yardım
kuruluşu Türk Kızılay'ı, ül-
kemizde yardım kuruluşu
dediğimiz zaman aklımıza
ilk gelen kuruluştu. Adını

Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Mustafa Kemal Ata-
türk'ün verdiği Kızılay, Türk
Milletinin yardımseverliğin
temsil edildiği bir kuruluştu.
Ancak son zamanlarda ku-
rumun yağmalanmasının
önünü açacak birçok deği-
şikliğe gidildi. Kızılay'ın ikti-
dar partisinin uzantısı gibi
hareket etmesi, kadrolarının
iktidar partisinin üyelerince
doldurulmuş olması ne-
denleriyle, milletimiz nez-
dinde Kızılay'a olan güven
de azaldı” dedi.

Böyle şey
duyulmamıştır

İnsani yardım amaçlı kurul-
muş olan Kızılay’ın, tüm
itirazlara rağmen kâr
amaçlı bir şirkete dönüştü-
rüldüğünü ifade eden

Tekin, “Türk Kızılay'ı res-
men Holding oldu. Holdin-
gleşme ile birlikte Kızılay
hayır kurumu işlevini yitire-
rek, mal alan satan bir tica-
rethaneye dönüştürüldü.
Hal böyle olunca, Kızılay'ın
kuruluş amacıyla bağdaş-
mayan faaliyetleri kurumun
saygınlığına ciddi anlamda
gölge düşürdü. Siz hiç, 11
şirketi, 11 Genel Müdürü, 1
CEO ve 1 CEO yardımcısı
ve çok sayıda danışmandan
oluşan bir yardım kuruluşu
duydunuz mu?” diye
sordu.

CHP İstanbul Milletvekili 
Gürsel Tekin, “Son yıllarda

yolsuzluk ve israf skandallarıyla
gündemden düşmeyen Kızılay

hakkındaki iddiaları Meclis 
gündeme taşıdı. Tekin, “Kızılay,
hayır kurumu işlevini tamamen 

yitirerek, mal alan satan 
bir ticarethaneye dönüşmüş 
durumda. Anlaşılan o ki, 

Kızılay, AKP’nin kendi kişisel
şirketi haline gelmiş” dedi
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AAvvccııllaarrssppoorr''uunn önceki gün

yapılan kongresinde Hasan

Şeker, kulüp başkanlığına seçildi.

Sosyal medya hesabından açık-

lama yapan Şeker, “Taraftar,

sporcu ve yönetici olarak görev

yaptığım, katkı sunmaya çalıştığım

kulübümüzde, beni bu göreve 

getiren üyelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi.  I SAYFA 14

�

BBeeyylliikkddüüzzüü Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen Kırlangıç

Gençlik Festivali, ikinci gününde de

renkli görüntülere sahne oldu. Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Şu anda gençlerimiz Türkiye’de

gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir

kısmı umutlarını yurt dışında arıyor.

Biz bu ülkede

umudun asla

bitmeyece-

ğinden ha-

reketle bu
festivali

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

�

BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!

İİssttaannbbuull Büyükşehir

Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti-

MHP grubunun oylarıyla

kabul edilen öğrencilerin

toplu ulaşıma yapılan yüzde

40’lık zamdan muaf olması

kararını veto etti. İBB 

Meclisi'nin Saraçhane'deki

başkanlık binasında başlayan

mayıs ayı oturumlarının

“Başkanlık ek teklifleri” 

arasında İmamoğlu'nun veto 

kararı da yer aldı. Öğrenci in-

dirimi kararı gelecek günlerde

İBB Meclisi'nde yeniden 

görüşülecek. I SAYFA 9

�

ÇÇeevvrree,, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapıla-

cak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından

paylaşımda bulundu. Paylaşımında “İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük

millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayı-

yor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımı-

zın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için

hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini

kullandı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk

Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü ile ihale

yapıldığı ortaya çıktı. Bu arada çok sayıda muhalif isim

millet bahçesine sert tepkiler gösterdi. I SAYFA 5

�

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda

yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını

bildirdi. İş makinelerinin ise havalimanında beklediği görüldü

CCHHPP,, yerine Millet Bahçesi ya-

pılacağı duyurulan Atatürk 

Havalimanı'na giderek eylem yapa-

cak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-

tancıoğlu, sosyal medya hesabından

bugün Atatürk Havalimanı’nda

eylem yapacaklarını duyurdu. 

Kaftancıoğlu, “Bugün saat: 11.00'de

Atatürk Havali-

manına gidiyo-

ruz. Atatürk'e,

doğaya, kente

düşman olanlara

bir çift sözümüz

var. Doğa dostu

kurumlar ve kişi-

leri bekliyoruz”

ifadelerini 

kullandı.

�
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

RRuussyyaa''nnıınn saldırıları altında bulunan

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, bir

grup asker Azovstal çelik fabrikasında

mahsur kaldı. İstanbul'a gelen

bazı askerlerin eşleri ve anneleri

gözyaşları içinde askerlerin

kurtarılması için yardım istedi.

Toplantıda Ukraynalı şarkıcı

Ruslana da konuştu. Ruslana,

"Buradan medyaya sesleniyo-

ruz. Mariupol'da kalan askerle-

rimize yardım edin. Bu gün

gerçekten bir tarihi yaşıyoruz.

Son anları yaşıyoruz”  dedi. 

�

Kaftancıoğlu

eylem yapacak

HARCAMALAR KiM 

TARAFINDAN FiNANSE EDiLDi?

İİBBBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem 

İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi tartışıldı. AK Parti 

Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “Amacınızın İstanbul'a hizmet

etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini,

adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kendi siyasi kariyer

planlamanız için kullandığınızı defalarca söylemiştik. Bu

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

makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla

İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.

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

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

lanıldıysa ne kadar kullanıldı?” sorularına cevap istedi. 

�

BiR TEK KURUŞ KAMU 

KAYNAĞI HARCAMAMIŞTIR

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

yalı, “Bayramlarda herkes memleketine gider, baş-

kan da memleketine gitmiştir. İBB başkanı olduğu dönemde

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

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

hakkında da açıklama yapan Balyalı, “Başkanımız

makam aracının bile yakıtını kendi karşılıyor. Gezide bir

tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Başkanımız

kendi masraflarını kendi karşılamıştır” diye konuştu.

Balyalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi

görev yaptığı il ya da ilçenin dışına çıkarak başka bir ili

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

�

YIL: 18    
SAYI: 5342  FİYAT: 75 Krş
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KARSILADIK!
Canan Kaftancıoğlu

MUHALEFETE SESLENDİ

DDEEVVAA Partisi’nin Bakırköy İlçe

Kongresi yapıldı. Kongreye katı-

lan tüm delegelerin oyunu alan mev-

cut başkan Gökhan Yılmazer, yeniden

ilçe başkanı seçildi. Kongre dünyaca

ünlü keman virtüözü Canan Ander-

son’un resitaliyle başladı, birlik ve be-

raberlik mesajlarıyla son buldu.

İstanbul Milletve-

kili Mustafa Ye-

neroğlu, tüm

muhalefete so-

kağa çıkma çağrı-

sında bulunarak,

“Vallahi de, bil-

lahi de hepimiz

vebal altındayız”

diye konuştu.

I SAYFA 4

�

Vallahi billahi 

vebal altındayız!

Mustafa Yeneroğlu

MALİYETLER KATLADI

CCeemmrreemm İnşaat ve Mimarlık

Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Cevdet Eroğlu, inşaat sektöründe

çok ciddi maliyet artışları yaşandığını

belirterek, pahalılığa dikkat çekti.

Eroğlu, “Geçen yıl beton fiyatı 280 li-

raydı şimdi bin

100 lira” dedi.

Eroğlu, “İşçi ma-

liyeti yüzde

120'lere ulaştı.

Malzeme mali-

yetleri 1'e 4 arttı.

Geçen yıl demir

3.8 liraydı şimdi

16 lira” açıklama-

sını yaptı. I SAYFA 9

�

Geçen yıl 280 TL

şimdi bin 100 TL!

Cevdet Eroğlu

Ukraynalı ünlü şarkıcı

Ruslana, İstanbul'dan 

yardım çağrısı yaptı. 

HAVADA TAKVİYE

İİssttaannbbuull Orman Bölge

Müdürlüğü Fatih Orman

Kampüsü'nde gerçekleşen

Orman Yangını Hazırlıkları 

Değerlendirme Toplantısı'nda

konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,

“Bu yıl orman yangınlarıyla 

mücadelede özellikle teknoloji

yoğunluklu bir strateji izleyece-

ğimizin altını çizmek 

istiyorum” dedi. I SAYFA 7

�

ÇALIŞMAK
İSTEMİYORUM!

EEnnddoonneezzyyaa''nnıınn Bali Adası'nda tatil

yapan Burcu Özberk, İstanbul'a

dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntü-

lenen Özberk, “Çok güzeldi, dinlendim

iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim” dedi.

Yeni bir projeye dahil

olup olmayacağı da

sorulan 32 yaşın-

daki oyuncu, 

“Çalışmak iste-

miyorum ya”

diye cevap

verdi. 
Özberk,
bunun

üzerine gaze-

tecilerin, “Yo-

rulduğunuz

için mi?”

diye sorma-

sıyla, “Yok,

biraz ken-

dime zaman

ayırmak
istiyorum.”

açıklamasını

yaptı.
I SAYFA 13

�

Yurtdışında 

UMUT
ARIYORLAR

İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 

İBB Meclisi'nde de tartışma çıkardı. 

AK Parti Grubu verdiği soru önergesinde gezinin 

masraflarını kimin karşıladığını sordu. CHP Sözcüsü 

Tarık Balyalı ise Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kaynağı

harcanmadığını savundu. Balyalı, “İmamoğlu, makam aracını bile 

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

AK Partili Kübranur Uslu, gezi

masrafları hakkında farklı

açıklamalar yapıldığını 

belirterek, “Geziye katılan 

bir gazeteci farklı açıklama 

yapıyor. İBB Başkanı ve İBB

farklı açıklamalar yapıyor. 

Birbirinden farklı bu açıklama-

lara göre kim doğru söylüyor,

kim yalan söylüyor? Gazeteci

mi, İBB’mi, siz mi?” diye sordu. 

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İndirim kararı

VETO 
EDİLDİ!

PAZARLIK USULÜ 

İLE İHALE YAPILDI

BBeeşşiikkttaaşş''ttaa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında

ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Belediye

ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli 

tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapıldı. İddiaların ardın-

dan, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama

geldi. Açıklamada, tünelin çökmeden meydana geldiği 

belirtildi. Daha sonra ekipler tüneli doldurarak kapattı. 

�

BEŞİKTAŞ
’TA

gizemli tünel!

Avcılarspor’a 

Şeker başkan

Tarık
Balyalı

Ekrem
İmamoğlu

CEBIMIZDEN

KARSILADIK!

PİSTLERE SAKIN DOKUNMA

CCHHPP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nın

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

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

�

Atatürk
Havalimanı'nın
yıkımına tepki

gösteren CHP İstanbul
İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, “Millet
Bahçesi adı altında

Katarlılara peşkeş 
çekmek için

kapatıyorlar. CHP
olarak, hesap

soracağız” dedi

CCHHPP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Atatürk Havalimanı'na iş maki-

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

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

�

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İİBBBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Atatürk 

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

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

�

Dahli olanlar
vatan hainidir!

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

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

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

�
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Kemal Kılıçdaroğlu

KAFTANCIOĞLU YORUMU

MMHHPP Lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

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

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

�

Hüküm verildi
konu kapandı!

Devlet Bahçeli

UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU

UUllaaşşttıırrmmaa ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, millet

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

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

�

Buraya uçak mı 
inecek dediler!

Adil Karaismailoğlu

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

84 MİLYONU KANDIRMAYI DENİYORLAR

Ekrem İmamoğlu

ASLA İMARA
AÇILMAYACAK

ÇÇeevvrree ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum,

katıldığı bir canlı yayında 
Atatürk Havalimanı'na yapı-

lacak Millet Bahçesi'nin
hedef alınmasına tepki

gösterdi. Kurum,
“Hangi millet bahçe-

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

�

Murat
Kurum ZUMBALI

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

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

�

KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON

ADI METRE
ASLI RUSVET!

KURULAN SİSTEM ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞŞüüpphheelliilleerriinn rüşvet sistemi
ise şaşkınlık yarattı. 

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

esnafa giderek denetim yaptığı ve
bir açık bulduğu belirtildi. Dene-
tim devam ederken esnafın tanış-
tığı zabıta memurunu arayarak
yardım istediği kayıtlara yansıdı.
Yardım istenen zabıtanın da 
tutanakları yırtacaklarını ancak
karşılığında verilen hesaba para
yatırmasını istediği ortaya çıktı.

�

Rüşvet operasyonunda verilen
gözaltı kararlarına ilişkin açıkla-
mada bulunan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy Beledi-
yesi’ne rüşvet operasyonu
olarak yansıyan haber apaçık
ki siyasi bir operasyonun bir
parçasıdır” dedi. “Mevcut ikti-
darın yeni bir ayak oyununa,
algı operasyonuna tanıklık edi-
yoruz” diyen Odabaşı, “Kadı-
köy Belediyesi’ne ne bir polis
girdi ne de arama yapıldı. Ama
medyaya öyle bir servis ya-
pıldı ki belediyenin bütün kad-
roları gözaltına alınmış gibi
haberler yayınlandı. Oysa ger-
çek başka.  Atatürk Havalima-
nı’nın yıkılma süreci ile oluşan
kamuoyu duyarlılığını farklı bir
yöne kaydırmak amaçlı bir algı
yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin
kalesidir. Cumhuriyet değerleri-
nin en temel savunucusudur”
diye konuştu. 

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

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

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

Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, 

durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri öğrenildi. 

İKTİDARIN YENİ 
BİR AYAK OYUNU

PARALAR 
2 HESAPTA 
TOPLANDI

İBB MECLİSİ’NDE

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

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

dığı ihaleyi
savunan
Özkan ise
“Kardeşimin
şirketi 70 yıllık
bir marka.
Otomotiv sek-
törünün çoğu
bu markadan
satın alma
yapar” dedi. 
I SAYFA 4

�

İİççiişşlleerrii Bakanı Süleyman Soylu,
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-

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

masa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

olmasaydı size söyleyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal

alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı" diye konuştu. 

�

Hakaret edeceksin
etik diyeceksin!

Avukat Gök
herkesi üzdü

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

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

�

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

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

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

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

103 YILLIK 
BUYUK DESTAN

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

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

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

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

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

�

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

�

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

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

�

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

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

Temizlik Hizmetleri

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

�
KUTLAMA 
PROGRAMI

Recep
Tayyip

Erdoğan

Özgür Karabat

Ekrem İmamoğlu

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

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

Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. 

“Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyoruz”

diyen Hüseyin Kış, “Federasyonumuz çatısı altında

tarımda, sanayide, bilişim ve teknolojide geliştirece-

ğimiz projelerde ortak çalışma metodları uygulaya-

cağız. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” 

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

�

HHaarruunn Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52

yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel

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

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice

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

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

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

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

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

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

lenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi” dedi. 

�

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

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

bayramdır”
ifadelerini

kullandı.

�

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ezerek yolumuza devam edeceğiz

GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?

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

�

Yolculuğumuzu başlatıyoruz

YIL: 18    
SAYI: 5345  FİYAT: 75 Krş

20 MAYIS 2022 CUMA

EVLİLİK TEKLİFİ ONDAN GELDİ

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

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

sonucunda satışı iptal edilen Swiss Otel arazisi yeniden Meclis

gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı tek-

lif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Satış kararı, bütün

grupların oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4

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

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

Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak

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

zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını söyledi. 

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

Muhammet Kaynar, teklifin kendilerinin değil idarenin

teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi. Muhammet

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

üyelerinin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki ol-

duğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü

Tarık Balyalı ise o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru

yaptığını dile getirerek, “Sadece tek bir firmanın katıldığı, 

rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşla-

rımızı haklı bulmuştur” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4

�

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

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

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

‘evet’ oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, grup kararlarına aykırı oy kullandı

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

BUGUN BUGUNDUR!

DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR
DUN DUNDUR

SESiMiZ DAHA GÜR CIKACAKÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

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

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

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI KONUŞMALIYIZ

BARIŞ KIŞ

HABER

PİSTLER KALABİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet

Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıt-

ladı. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi

hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Oyun parklarıyla, kül-

türel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. Şimdi-

den ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri

kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler 

dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline

getirmek için zenginleştireceğiz" dedi.

�

Doğum yapmış gibihissettim!HABERİN DEVAMISAYFA 16’DA

Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener

TERÖRE DESTEĞİ KESSİNLER

AAKK PPaarrttii Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer

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

�

Bize ambargo uyguluyorlar!

Ömer Çelik

HİBE ARAÇ ALMAYACAĞIM

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

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

�

TBB’yi kurbanetmeyelim!

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE MAHKEMEYE VERDİKLERİ SATIŞ KARARINA ŞİMDİ EVET DEDİLER
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SELVİ 
SARITAÇ

HABER

11 yıl önce 'hayır' dedikleri satış kararına şimdi 

'evet' demelerini savunan Tarık Balyalı, “Rekabet 

şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar

güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu

satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık” dedi. 

Balyalı'ya tepki gösteren Meclis 1. Başkanvekili 

Zeynel Abidin Okul ise “İstanbul'a çok değerli 

hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başka-

nına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum'' diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ’A GÜVENMİYORDUK!

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

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

�

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

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

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

albümde asırlardır varolan, kadim
enstürmanlar kullandı.   I SAYFA 2

HAVADA KARADA HER YERDE 

�

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

ledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü. I SAYFA 3

�

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

HABERİN
DEVAMI
SAYFA 
2’DE

ON BİR
YIL SONRA

KARAR
DEĞİŞİKLİĞİ

MUHTESEM
DÖNÜS

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

Kemal Kılıçdaroğlu



Aliyev, Azerbaycan Devlet Televiz-
yonuna verdiği röportajda, Kara-
bağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerin 

3 Ağustos’ta gerçekleştirdiği provokasyon-
dan, Azerbaycan ordusunun hayata geçir-
diği “Kısas” operasyonundan ve Azerbay-
can’ın Laçın koridoruna alternatif olarak 
inşa ettiği yeni yoldan bahsetti. Ermeni 
güçlerin provokasyonunda Azerbaycan 

ordusundan 1 askerin şehit olduğunu 
hatırlatan Aliyev, birkaç saat süren 

“Kısas” operasyonunun cezai bir 
önlem olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycanlı 
şehidin kanının düşmana 

pahalıya mal olduğunu 
vurgulayarak, “Onlar 
bunu unutmamalılar. 
Bir daha benzer bir 
provokasyon yapılırsa 

cevap aynı olacaktır. Kim-
se bizi durduramaz. Her an 
arazimizde her türlü ope-
rasyonu gerçekleştirebili-
riz. ‘Kısas’ operasyonunun 
çok etkili ama kısa süreli 

olması, gücümüzün yerinde olduğunu ve 
aynı zamanda yeni bir savaş istemediğimizi 
gösteriyor.” dedi. “Kısas” operasyonu son-
rasında yüzlerce Ermeni askerin Karabağ 
bölgesinden çıktığını bildiren Aliyev, “Bu 
da gösteriyor ki ne yazık ki bu tür operas-
yonların etkisi var. ‘Maalesef’ diyorum çün-
kü olayların buraya gelmesine gerek yoktu. 
Ermenistan uyarılarımızı doğru analiz 
edip doğru sonuçlara varsaydı buna gerek 
kalmayacaktı.” ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenilerin Laçın şehri ile 
Zabuh ve Sus köylerinden ağustos sonuna 
kadar çıkmasının gündemde olduğunu, 
Hankendi ile Ermenistan arasındaki yeni 
yolu 1 yıl içerisinde tamamladıklarını 
belirtti.

Erivan zaman kazanma peşinde
Yeni yolun güzergahının Rusya ile ortak-
laşa belirlendiğini söyleyen Aliyev, Erme-
nistan’ın da kendi arazisinde yol çalışması 
yaparak bu yolu Azerbaycan’ın yaptığı yeni 
yola birleştirmesi gerektiğini fakat Erivan 
yönetiminin zaman kazanmak için bunu 
gerçekleştirilmediğini kaydetti. Aliyev, 

Hankendi’den Ermenistan’a uzanan yolun 
Ermenistan arazisindeki kısmının da Azer-
baycan olarak yapımını üstlenmeyi Erivan 
yönetimine önerdiklerini fakat bunun 
kabul edilmediğini belirterek, “Biz kendi-
miz yapacağız’ dediler fakat başlamadılar. 
Daha yeni yeni başlıyorlar. Biz de Rusya 
tarafında resmi yazı yazdık ve yeni yolu bi-
tirdiğimizi, Rus barış gücünün 5 Ağustos’a 
kadar eski yoldan (Laçın koridoru) yeni 
yola geçmesini rica ettik. Ermenistan bu 
yazıyı duyunca kendi kısmındaki yolu 2023 
sonunda tamamlayacağını açıkladı. Bu ma-
nipülasyon ve anlamsız bir adımdı. Biz de 
eğer öyleyse 5 Ağustos’ta Laçın koridoruna 
gireceğimizi ve kontrol noktaları kuracağı-
mızı söyledik. Bundan sonra ortalık karıştı 
ve Karabağ’da yaşayan Ermeniler bizden 
ağustos sonuna vakit verilmesini rica etti. 
Biz de kabul ettik. Çünkü 5 Ağustos, 25 
Ağustos veya 1 Eylül çok da fark etmiyor.” 
değerlendirmesini yaptı.

Bizi ilgilendirmiyor
Laçın, Zabuh ve Sus köylerinde yasa dışı 
iskan ettirilen Ermenilerin oradan çıkma-
sı gerektiğini vurgulayan Aliyev, “Orada 
kalmaları aslında bir savaş suçudur. Çünkü 
bu Cenevre Sözleşmesi’ne aykırıdır. İşgalci 
ülke işgal ettiği topraklarda yasa dışı yerle-
şim yapamaz. Bu bir savaş suçudur. Belki 
orada yaşayan, Suriye ve Lübnan’dan gelen 
Ermeniler bunu bilmiyorlar ama Erivan 
yönetimi bunu iyi biliyor. Bazılarının çık-
mak istemediklerine dair haberler geliyor. 
Kendileri bilir. Onlar savaş suçlusudur. 
Bizim sabrımızı zorlamasınlar. İyilikle 
çıkıp gitsinler. Nereye gidecekleri bizi 
ilgilendirmiyor.” şeklinde konuştu. Aliyev, 
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki nor-
malleşme sürecinde Karabağ konusunun 
yer almadığını belirterek, “Böyle çabalar 
oldu fakat buna asla müsaade etmedim. 
Ermenistan’ın bununla ne ilgisi var? Bu 
bizim iç işimiz. Bugün müzakere masasında 
herhangi bir statü konuşulmuyor. Konuşu-
lan konu Karabağ’da yaşayan Ermenilerin 
hakları ve güvenlikleri. Ben de onların 
hak ve güvenliklerinin Azerbaycan devleti 
tarafından sağlanacağını söylemiştim ve 
her zaman söylediklerimi yerine getiririm.” 
diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’daki Ermeni nüfu-
sa herhangi bir statü ve özel ayrıcalık tanımayacaklarını fakat hak 

ve güvenliklerinin Azerbaycan devletince sağlanacağını söyledi

ERIVAN yönetiminin Karabağ Ermeni-
leri üzerindeki etkisinin azaldığını, Bakü 
yönetiminin olumlu etkisinin ise 
arttığını ve artacağını vurgula-
yan Aliyev, şunları söyledi: 
“Karabağ’da yaşayan 
Ermeniler doğru adımı 
atmalı ve gelecekle-
rinin ancak Azer-
baycan toplumuyla 
bütünleşmekten 
geçtiğini anlamalı-
dır. Aksi mümkün 
değildir. Karabağ, 
tarih, uluslararası 
hukuk, ekono-
mi, coğrafya ve 
ulaşım açısından 
Azerbaycan’ın 
ayrılmaz bir 
parçasıdır. Eğer 
Karabağ’da 
birileri herhangi 
statüden ya da 
bağımsızlıktan 
bahsediyorsa onlar 
Ermeni halkının 
başdüşmanlarıdır. 
Çünkü Karabağ’da 
yaşayan Ermenilerin 
hiçbir statüsü, bağımsız-
lığı, özel ayrıcalığı olmaya-
cak. Azerbaycan vatandaş-
ları için nasılsa onlar için 
de aynısı olacak. Azer-
baycan vatandaşlarının 
hakları nasıl korunuyorsa 
onların da hakları aynı 
şekilde korunacak.”  

 

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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ORTA ASYA’NIN 
EN BUYUK CAMISI

GAZETECILERIN hükümetin hayat 
pahalılığına karşı halkı destekle-
mek için oluşturduğu mali yar-

dımların yeterli olup olmadığını sorması 
üzerine Başbakan Johnson, “Hayır ye-
terli değil. Fakat ekimde, ocakta (2023) 
buna ek destek sağlanacağından emin 
olmaya çalıştığımızı söylemeye çalışı-
yoruz.” şeklinde cevap verdi. Başbakan 
Johnson, ek kamu destek paketlerinin 
hazırlanması için ise geriye kalan görev 
süresince herhangi bir adım atmayaca-
ğına işaret ederek, “Hükümetin yapa-
cağı şey, kim başbakan olursa olsun 
insanlara yardım edilmesi için ek nakdin 
mevcut olmasını sağlamak.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Hayat pahalılığı itirafı
Henüz hayat pahalılığına karşı hane 
halkına yapılması planlanan mali destek-
lerin tamamının verilmediğini hatırlatan 

Johnson, 
“Para henüz 
gelmeye 
başladı. 
Halkın şunu 
anlaması 
son derece önemli, çoğu kişi henüz hü-
kümetin onlar için ayırdığı mali yardımı 
almadı. Önümüzdeki birkaç ay sekiz mil-
yon hane halkı 326 sterlin daha alacak.” 
ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, 
bu yılın ekim ayı itibarıyla ülkedeki her 
hanenin enerji destek ödeneğinden 
yaralanabileceği vaadini yineleyerek, 
“Halk için şu anda durum kolaymış gibi 
davranmayacağım. Şu anda beni zorla-
makta haklısınız. Çünkü elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Başbakan Johnson’ın halefi iktidardaki 
Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin 5 
Eylül’de duyurulması planlanıyor.

NEW York Times’a yazılı açıkla-
mada bulunan Rüşdi’nin menajeri 
Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın 

dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak 
hala solunum cihazına bağlı olduğu ve ko-
nuşamadığı bilgisini paylaştı. New York’ta 
saldırıya uğrayan “Şeytan Ayetleri” kitabı-

nın yazarı Salman Rüşdi ameliyata alındı. 
Wylie, “Haberler iyi değil.” diyerek yaptığı 
açıklamada, Salman Rüşdi’nin durumu 
hakkında “Muhtemelen bir gözünü kaybe-
decek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak 
isabet eden karaciğeri de hasar görmüş.” 
ifadelerine yer verdi.  Uzun süredir New 

York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 
dün, Buffalo kentine yakın Chautauqua 
Enstitüsü’nde konferans vermek için 
kürsüye çıktığı esnada 24 yaşındaki Hadi 
Matar’ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Biri 
boynundan olmak üzere 10’dan fazla bıçak 
darbesi alan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 

dakika mesafede bulunan UPMC Hamot 
Surgery Center Hastanesi’ne helikopter-
le kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Olay 
yerinde yakalanarak kelepçeli halde en 
yakın polis karakoluna götürülen Matar’ın 
New Jersey Fairview’deki evi dün akşam 
saatlerinde polis ve Federal Soruşturma 
Bürosu (FBI) ekiplerince basılarak, saat-
lerce arama yapılmıştı. 1980’lerde yazdığı 
“Şeytan Ayetleri” kitabıyla İslam dünya-
sının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o 
dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni 
tarafından ölüm fetvası verilmişti.

SALMAN RUŞDI GÖZÜNÜ KAYBEDEBILIR

Halkın baş düşmanı 
ERMENiSTAN ALALiiYEV’DENYEV’DEN

GUVENCE VARGUVENCE VAR

KAZAKISTAN bayrağı 
rengini andıran gök ma-
visi kubbesi ve minare-

leriyle başkent Nur Sultan’da 
inşa edilen caminin açılış töreni, 
kurucu Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev’in katılımıyla 
gerçekleşti. Törene Özbekistan, 
Kırgızistan, Moğolistan, Rusya 
ve Mısır’dan dini yetkililer ve 
Kazakistan’daki Müslüman 
ülkelerin büyükelçileri ile çok 
sayıda basın mensubu katıldı. 
Nazarbayev, burada yaptığı 
konuşmada, camiyi bağımsızlık 
döneminde ülkenin egemen 
olmasında yar ve yardımcı olan 
Yüce Allah’ın için inşa ettir-
diğini belirterek “Bu caminin 
ibadete açılması sadece başken-
timiz ve ülkemiz için değil, tüm 
Müslüman alemi için önemli 
olay.” dedi. Kazakistan Cum-
hurbaşkanlığı görevinden istifa 
etmeden bir gün önce söz ko-
nusu caminin temelini Cumhur-
başkanı Kasım Cömert Tokayev 
ile attıklarını anımsatan Nazar-
bayev, “Temel atma töreninde, 
Allah’a halkımızın geleceğini ve 
devletimizin özgürlüğünü daim 
etmesi için dua ettik.” ifadesini 
kullandı. Nazarbayev, caminin iş 
insanları ve gönüllüler tarafın-
dan finanse edildiğine dikkati 
çekerek yapının ana müteahhidi 
Türk iş insanı Fettah Tamince, 
Sembol İnşaat ve çalışanlarına 
teşekkür etti. Açılışın ardından 
camide cuma namazı kılındı.

Büyük ilgi gördü
Sembol İnşaat İcra Kurulu 

Başkanı Ali Tamince, tören 
sonrası yaptığı açıklamada, cami 
inşaatına 2019’da başladıklarını 
ve Kovid-19 salgınının oluştur-
duğu zorluklara rağmen inşaatı 
özenle sürdürdüklerini kaydetti. 
Tamince, caminin tasarımını 
Türk ve Orta Doğulu mimar-
ların yaptığını ifade ederek 
“Halk sadece bugün değil, cami 
minaresi ortaya çıktığından beri 
yoğun ilgi gösteriyor. Herkes 
camiyi ve inşaat süresini yakın-
dan takip etti. Bugün hemen 
hemen görüştüğüm herkesten 
çok olumlu dönüşler aldık. 
İnsanlar hem büyüklüğünden, 
iç mimarisinden ve yapısından 
etkilendiklerini söylüyorlar. Bu 
bizi çok gururlandırdı.” dedi.

Bir şaheser diyorum
Törene katılan Türkiye’nin Nur 
Sultan Din Hizmetleri Müşaviri 
Neşet Bodur da mübarek cuma 
gününde “şaheser” niteliğin-
deki caminin açılışına tanıklık 
ettiklerini söyledi. Bodur, “Ger-
çekten benim çok hoşuma gitti. 
Bir şaheser diyorum. Çünkü 
sadece cami olmasının yanında 
kütüphanesi, mektebi, diğer 
alanlarıyla hele etrafına bak-
tığımızda bahçeleriyle şaheser 
diyebileceğimiz bir müessese. 
Emeği geçen herkese ülkemiz 
adına çok teşekkür ediyorum. 
İnsanlar akın akın geliyorlar. 
Seviniyorlar. Böyle bir eserin 
yapılmış olması Kazak halkını 
da son derece sevindirdiğini 

düşünüyorum.” dedi. Yaklaşık 
68 bin metrekare alana inşa edi-
len Büyük Nur Sultan Camisi, 
Orta Asya’nın en büyük camisi 
özelliğini taşıyor. Gök mavisi 
rengi ve 62 metre genişliğe 
sahip ana kubbesiyle dünyada 
tek olan Büyük Nur Sultan 
Camisi, her biri 134 metre 
yükseklikteki dört minaresi ve 
dört yan kubbesi ile uzaktan 
göz kamaştırıyor. Tasarım ve 
yapım açısından birçok özelliği 
bulunan cami, ayrıca dünyanın 
en büyük 10 camisi arasında yer 
alıyor. Aynı anda 35 kin kişinin 
namaz kılabileceği camide, 
yerden ısıtma sistemi sayesinde 
kışın yapının avlusunda da saf 
tutulabilecek. İslam mimarisi ile 
geleneksel Kazak motiflerinin 
bütünleştiği tasarımıyla dikkati 
çeken camide 25 milyon cam 
mozaik ile yapılan ve Allah’ın 
99 isminin yazılı olduğu Kıble 
Duvarı öne çıkıyor. Caminin 
ana avizesi de büyüklüğü ve 1,5 
milyon kristaliyle dünya reko-
runa sahip. Cami, Hindistan’da 
yaklaşık 5 bin kişinin elle doku-
duğu oval desenli halısının yanı 
sıra tüm kapı ve vitraylarının el 
yapımı olmasıyla da ziyaretçileri 
büyülüyor. Bünyesinde İslam 
Müzesi, kütüphanesi, nikah 
salonu, Kuran-ı Kerim derslik-
leri, konferans salonu ve kapalı 
otoparkı da bulunan Büyük 
Nur Sultan Camisi’nin, ülkenin 
yeni sembollerinden biri olması 
bekleniyor.

Kazakistan’da inşaatı ta-
mamlanan Orta Asya’nın en 
büyük camisi olma özelliğine 
sahip Büyük Nur Sultan 
Camisi, törenle açıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin 
ülkede artan hayat pahalılığının etkilerinin hafifle-
tilmesine yönelik kamuya vermeyi planladığı mali 
desteklerin yeterli olmadığını belirtti

PAHALILIĞA KARŞI 
YETERSIZ KALDIK

ABD’de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybedebilir ABD’nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçak-
lanarak hastaneye kaldırılan “Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi
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Geleneksel sporların olimpiyatı 
olarak adlandırılan Dünya Gö-
çebe Oyunları’nın dördüncüsü 

için Bursa’nın İznik ilçesinde çalışma-
lar tüm hızıyla sürüyor. 29 Eylül – 2 
Ekim tarihleri arasında 102 ülkeden 
3 bini aşkın sporcunun katılacağı or-
ganizasyonda güreşin birçok kategori-
sinden atlı sporlara, okçuluktan çeşitli 
takım oyunlarına kadar 40’ın üzerinde 
sportif yarışma düzenlenecek.

Dünya Göçebe Oyunları’na sporcu-
ların yanı sıra devlet başkanları, yerli 
ve yabancı sporseverler de katılacak. 
Ayrıca ülkeler renkli gösterilerini 
sergilerken, geleneksel oba kültürü 
yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar 
deneyimlenecek.

Bozkırdakileri dinç tutuyordu
M.Ö. 8’inci yüzyılda başladığı tahmin 
edilen göçebeliğin Orta Asya boz-
kırlarının hayat tarzını yansıttığını 
belirten 4. Dünya Göçebe Oyunları 
tarih ve kültür danışmanı Prof. Dr. 
Ahmet Taşağıl, göçebe oyunlarının da 
bu hayat tarzından doğduğunu ifade 
etti. Taşağıl, “Göçebelik, Türkçe göç 
etmek fiilinden türemiştir. Belirli bir 
yerden başka bir yere mekân değiş-
tirerek yaşamını devam ettiren insan 
topluluklarına göçebe denir. Eski 
Türk toplulukları su ve otlakları takip 
ederek yaşardı. Yaz ve kış mevsimine 
bağlı olarak otlak ve barınma alanları 
tespit edilir, boyların her biri kendi 
otlaklarına göre göç ederek hayatla-
rını sürdürürdü. Bozkırlarda yaşam, 
zor şartlardan ötürü sağlıklı, kuvvetli, 
dayanıklı ve dinamik bünyelere sahip 
olmayı da gerektirirdi. Uçsuz bucaksız 
bozkırlarda hayatta kalmak 
için spor yapmak çok 
önemliydi” dedi.

Çok savaşı kazandırdı
Büyük devletler kuran 
Türklerin, tarihlerini askeri 
zaferlerle süslediklerini de 
hatırlatan Taşağıl, “Sürekli 
yapılan sporlar insanları 
savaşa da hazır tutuyor-
du. Bu sayede dinamik 
bir vücuda sahip oluyor, 
az sayıda askerle kalaba-

lık orduları yenmeyi başarıyorlardı. 
Fiziksel kabiliyetlerinin üstün şekil-
de gelişmesi, her cins harp silahını 
kullanmadaki yetenekleri sayesinde, 
çoğu meydan savaşını kazanmışlardır. 
Göçebe oyunları arasında en bilinen-
lerden avcılık, cirit, at yarışı, kayak, 
güreş, okçuluk gibi oyunların hepsi 
savaşta başarılı olmayı sağlayan spor 
dallarıydı” diye konuştu.

Önemli bir miras
Spor amaçlı oynanan göçebe oyun-
larının bir süre sonra hayat tarzı ile 
bütünleştiğini ve kültür unsuru haline 
geldiğini de söyleyen Taşağıl, “Oyun-
lar, zaman içinde toplumda herkesin 
ilgiyle takip ettiği festivaller, büyük 
eğlenceler, yarışmalar düzenlenerek 
kültürel boyut kazanmıştır. Bu durum 
toplumda her yaştaki insanı sağlık-
lı, mutlu yaşamaya sevk ettiği için 
her zaman değer görmüştür. Göçe-
be oyunları etrafında gelişen Türk 
kültürü etnografik, folklorik, inanç, 
mitolojik vesaire açılardan nesilden 
nesle aktarılarak 21’inci yüzyıla kadar 
gelmiştir. Sadece bir spor oyunu değil 
büyük bir kültürel hazinedir” dedi.

Değerlerimizi yaşatacağız
Prof. Dr. Taşağıl, onlarca yüzyıla 
rağmen göçebe oyunlarının aslını ko-
ruduğunu da sözlerine ekledi. Avcılık, 
okçuluk, güreş, cirit gibi oyunların 
günümüze kadar ulaştığını belirten 
Taşağıl, şöyle devam etti: “Göçebeler 
için spor hayatın ta kendisi. Elbette 
unutulan, artık neredeyse hiç görme-
diğimiz oyunlar da var. Mesela yükse-
ğe sıçrama yarışmaları. Boylar ara-
sındaki mücadelelerde ağaç gürzlerle 
oynanan oyunlar da günümüze kadar 

gelemedi maalesef. Bu gibi 
oyunlar da yaşasa çok daha 
değerli olurdu. Bu açıdan 
bakınca Dünya Göçebe 
Oyunları’nın düzenlenmesi 
son derece önemli. Spo-
run hedef kitlesi gençler. 
Gençler bu oyunlara ilgi 
gösterdikçe değerlerimizi, 
kültürümüzü de yaşatmış 
oluruz. Kültürel boyutuyla 
düşünürsek de her yaştan 
insanın ilgisini çekebilecek 
bir organizasyon.”

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-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

Suyu kağıtla buluşturan sergi
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TEMMUZ ayında fizy’de en çok din-
lenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar 
ve sanatçılar belli oldu. Buna göre en 

çok dinlenen Sefo’nun ‘Tutsak’ en çok beğe-
nilen ise son zamanların popüler grubu olan 
KÖFN’ün ‘Bi’tek ben anlarım’ şarkısı oldu. 
Tarkan’ın ‘Yap bi güzellik’ şarkısı ise en çok 
paylaşılan şarkı olarak açıklandı. Temmuz’da 
en çok dinlenen isim Sefo, en çok aratılan şar-
kıcı listesinde de Sefo ilk sırada yer aldı. fizy, 
temmuz ayında en fazla İstanbul’da dinlendi. 
Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, 
Kahramanmaraş, Bursa, Gaziantep, Adana, 
Konya, Diyarbakır ve Mersin şehirleri yer aldı. 
Temmuz ayında en çok dinlenen tür rap müzik 
oldu. Rap müziği sırasıyla ‘pop’, ‘nostalji’, ‘ara-
besk’ ve ‘yöresel’ türler takip etti. Kullanıcıla-
rın tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, 
editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen 
listeler ‘Yaz Coşkusu’, ‘Fizy Tatil’, ‘Günün 
Listesi’, ‘En Yeniler Yerli’ ve ‘Fizy Pop’ oldu.

HEM SPOR
HEM KULTUR

Türkiye, Dünya Göçebe Oyunları’nın dördüncüsüne 29 Ey-
lül - 2 Ekim günlerinde ev sahipliği yapacak. Bursa İznik’te 
gerçekleşecek dev organizasyonda 102 ülkeden 3 bini aşkın 
sporcu, 40’ın üzerinde yarışmada hünerlerini sergileyecek

Dünya Göçebe Oyunları

En çok Sefo’yu 
DiNLEDiK

4. Dünya Göçebe Oyunla-
rı, 29 Eylül - 2 Ekim 2022 
tarihlerinde düzenlenecek. 
Dünya Göçebe Oyunları ilk 
kez Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da 
katılımıyla 2014’te Kırgı-

zistan’da 
Issık Gölü 
çevresinde 
gerçekleş-
tirildi. İkin-
ci etkinlik 
2016’da, 
üçüncüsü 

ise 2018’de yapıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı himayesinde ve 
Dünya Etnospor Konfe-
derasyonu öncülüğünde 
gerçekleştirilecek 4. Dünya 
Göçebe Oyunları süresince 
göçebe halkların kültürüne 
ışık tutulurken sporun bir-
leştirici gücü vurgulanacak. 
100’ün üzerinde ülkenin 
katılacağı Dünya Göçebe 
Oyunları’na 3 binin üze-
rinde sporcunun katılması 
bekleniyor.

MÜZE Müdürü Mehmet 
Alkan, Nemrut Dağı’nın 

her geçen gün daha fazla ilgi gör-
düğünü söyledi. Turizm sezonu-
nun bu yıl açılmasıyla ciddi artışın 
olduğunu belirten Alkan, “Bizim 
bu yıl ki hedefimiz sezon sonunda 
250 bin kişinin ziyaret etmesi.” 
dedi. Yılbaşından itibaren kar 
kalınlığı nedeniyle uzun süre 
ziyaretçi ağırlayamadıklarını ve 
son 4 aydır turistlerin dağı geze-
bildiğini anlatan Alkan, “4 aylık 

süreçte ziyaretçi sayımız 130 
bine ulaştı. Umarım bu daha 
da artacak.” diye konuştu. 
Yerli ve yabancı turistleri 
Nemrut Dağı’nı görmeye 
davet eden Alkan, gelen tu-
ristlerin bölgeden memnun 
ayrıldığına dikkati çekti. 

Önemli bir tarihi var
Nemrut Dağı’nın tarihi hak-
kında da bilgi veren Alkan, 
şunları kaydetti: “Milattan 
önce 163 ve milattan son-

ra 72 yılları arasında varlığını 
sürdürmüş olan Kommagene 
Krallığı’nın en ünlü krallarından 
olan l. Antiochos milattan önce 69 
ve 36 yıllarında krallık yapmış, bu 
krallığın sonucunda ise hayattay-
ken Nemrut Dağı’na kendi mezar 
odasını yaptırmıştır. Bu mezar 
odasını masif kayayı tıraşlayarak 
yaklaşık 30 bin metreküp mıcır 
taşı üzerine koymuştur. Doğu ve 
batıda ise kendi heykelini, yanına 

da kendi tanrılarının heykellerini 
yaptırmıştır. Kommagene Krallığı, 
Roma ile Parth arasında tampon 
bölge konumundadır ve çok uzun 
yıllar savaşmadan kendi varlığını 
sürdürebilmiştir.”

Ziyaretçilerden övgü
Ziyaretçilerden Rukiye Kap-
lan da ilk defa Nemrut Dağı’na 
tırmandığını belirterek, “Uzun 
bir yürüyüşün ve yorgunluğun 
ardından zirveye ulaştık. Buradaki 
heykeller ve dağ, insanın yorgun-
luğunu alıyor. İlk defa çıktım ve 
bundan sonra geleceğim yerler-
den birisi olacak.” diye konuştu. 
Almanya’dan gelen ziyaretçiler-
den Sakine Özdemir ise güneşin 
doğuşunu ve batışını izlemeye 
geldiğini belirterek, “Çok me-
rak ediyorduk, çok güzel bir yer, 
resimlerini görmüştük, tarih 
kitaplarında okuduk ve kısmet bu-
güneymiş seve seve dağları deştik 
geldik.” dedi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ndeki 2 bin 
150 metre rakımlı Nemrut Dağı’nda, yıl sonuna 
kadar 250 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor

AYDIN’IN Karacasu ilçesin-
deki antik kentte ilk kazılar, 
1904’te Fransız mühendis 

Paul Gaudin tarafından yapıldı. Böl-
gedeki kapsamlı arkeolojik çalışma-
lar ise 1961-1990 yıllarında Prof. Dr. 
Kenan Erim öncülüğünde gerçek-
leştirildi. Erim’in 1990’da vefatının 
ardından kazılar, görevi devralan 
Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. 
Roland R. R. Smith başkanlığında 
sürdürülüyor. Prof. Dr. Roland R.R. 
Smith, bulunan Kibele heykelciği ne-
deniyle “Kibele Evi” olarak adlandı-
rılan, milattan sonra 5. ve 6. yüzyılla-
ra tarihlenen evin bulunduğu alanda 
çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Erim tarafından 1986 yılında ka-
zılan ve bir bölümü ortaya çıkarılan 
yapıya yeni bir arkeolojik yaklaşımla 

tekrar bakmaya başladıklarını belir-
ten Smith, “Yeni metotlarla kazıyı 
tamamlamak, çevresini düzenlemek, 
belgelemesini yapmak, konservasyo-
nunu tamamlamak, ziyaretçiye açık 
ve ulaşılır hale getirmek üzere bu yıl 
burada çalışıyoruz. Sur duvarlarının 
hemen dibine inşa edilmiş, büyük 
bir depo yapısı ve onun yanında bir 
sokak ve burada büyük bir konak, 
köşk görüyoruz.” dedi.

Pagan gelenekleri devam ediyordu
Smith, o dönemde kamuya açık her-
hangi bir yerde Hıristiyan olmayan 
dini gelenekleri sürdürmenin müm-
kün olmadığını kaydederek “Fakat 
bu geç antik kent konutundan anlı-
yoruz ki burada yaşayan aristokrat, 
bir Pagan’dı ve Pagan geleneklerini 

evinin içinde devam ettiriyordu.” 
diye konuştu.

Gizemli tüneller var
Yapının altında tüneller keşfettikle-
rini de aktaran Smith şöyle devam 
etti: “Bu evle ilgili ilginç bir konu da 
evin altında büyük bir tünel ağının 
olması. Bu tünellerin henüz ne için 
kullanıldıklarını anlamış değiliz. 
Oradaki çalışmalarımız da devam 
ediyor ama altında büyük bir tünel 
ağı olduğunu fark ettik ve bu da eve 
ilginç bir özellik daha katıyor. ”

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nin bilinen en 
büyük evinin olduğu alanda, kazı çalışmaları 36 yıl aradan sonra yeniden başladı

NURHAN Ulusaraç tarafından 
katı’ ve ebru sanatları kullanı-
larak hazırlanan 92 eserin yer 

aldığı sergi, 4 Eylül’e kadar ziyaret edi-
lebilecek. Katı’ ebru sanatçısı Nurhan 
Ulusaraç’ın eserlerinin sergilendiği “Su-
yun Kağıt ile Buluşması” sanatseverlerle 
buluştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Yeni Cami Hünkar Kasrı’ndaki serginin 
açılışına, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil 
Kuralay, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, 
sanatçı Hülya Gudu ve sanatseverler 
katıldı. Açılışta konuşan İsrafil Kuralay, 
tarihi bir mekan olan Hünkar Kasrı’nda 
farklı sanat dallarında çok sayıda sergi 
açtıklarını belirterek, “Bugün de çok 
anlamlı bir sergiyle beraberiz. ‘Suyun 
Kağıt ile Buluşması’ çok güzel bir isim.” 
dedi. Sanatın insanlara yeni bir ufuk, 
yeni bir tarz ve yeni bir estetik sunduğu-
na işaret eden Kuralay, şunları kaydetti: 
“Çok kıymetli sanatçılarımızın çok güzel 
ve anlamlı işleri var. Biz burada her 
sergi açtığımızda çok heyecanlanıyoruz. 
Ama toplumumuzun çok azının dikka-
ti bu sanatlar üzerinde yoğunlaşıyor. 
Özellikle iş dünyasının bu sanatlara 
daha çok ilgi göstermelerini çok arzu 
ediyoruz. Yoğunluk içerisinde böyle 
bir pencere açıp sanata birazcık vakit 
ayırdığımız zaman sanıyorum hayatımız 
daha anlamlı, daha güzel, daha kıymetli 
hale gelecek. Ayrıca gelecek nesillere de 
bunu aktarmamız gerekiyor.”

Ebruları birleştiriyor
Sanatçı Nurhan Ulusaraç ise ebru, 
katı’ ve tezhip sanatlarını birleştirince 
ortaya güzel şeylerin çıktığını belirte-
rek, “Ebruda bildiğimiz klasik ebru 
yapıyorum. Ben klasik, gelenekselciyim. 

Şimdiki yeni nesil ebruculardan deği-
lim. Katı’da da zaten kendi yaptığım 
ebruları keserek birleştiriyorum. Küçük 
küçük bazısını yirmi üç kat bazısını elli 
kat keserek birleştiriyoruz ve eserler bu 
şekilde ortaya çıkıyor.” diye konuştu. 
Ulusaraç, bir eserin hazırlanmasının 
en az 3 ay sürdüğünü, çizimleri, renk-
lerin belirlenmesi, renklendirmesi 
gibi aşamalar ve uzun uğraşlar sonucu 
eserlerin hazırlandığını anlattı. Ebru ile 
ilgilenmek isteyen genç sanatçı aday-
larında tavsiyelerde bulunan sanatçı, 
Fuat Başar ile bir hatırasını şu sözlerle 
aktardı: “Sabırlı olmaları lazım. Sabır-
sız, ‘ben bugün hemen teknenin başına 
oturduğumda fırçayı alayım elime ebru 
yapayım’ demek yok. Fuat hoca beni üç 
ay yanında oturttu ve tek kelime bir şey 
söylemedi, ‘yalnız beni seyret, konuşma-
yacağım’ dedi. Üç ay sonra elime fırçayı 
verdi.” Konuşmaların ardından katılım-
cılar sergiyi gezerek, eserlere ilişkin bilgi 
aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Sergi, 4 
Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

MÜGE CESUR ÖZMEN

NEMRUT’TA HEDEFLER BUYUK

GIZEMLI EV’DE KAZILAR BAŞLADI!



Galatasaray’ın transfer gündeminde iki dünyaca ünlü golcü var. Bu iki isimle de ilgili 
yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, görüşüldüğü iddia 
edilen Andrea Belotti’nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Fransız basını 
da Galatasaray’ın Icardi’yi kiralamak için 3 kez PSG ile görüştüğünü iddia etti

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 

Beşiktaş, İtalyan ekibi Parma’nın formasını giyen 21 yaşındaki ön libero Simon Sohm’a kancayı taktı. İdareciler; orta 
saha ve sağ bek bölgelerinde de oynayabilen 1,88’lik oyuncuyu, geleceğe yatırım hamlesi olarak Kartal yapmak istiyor

Orta sahaya bir de fırsat transferi yapmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş’a 
, Premier Lig devi Manchester United’le yollarını ayıran Juan Mata önerildi. 
Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak 
üzere birçok önemli başarısı bulunan 34 yaşındaki İspanyol 10 numaranın adı, 
jet hızıyla Valerien Ismael’e iletildi. Transfer için kararı Fransız hoca verecek

10 NUMARA FIRSAT10 NUMARA FIRSAT

SURPRIZ TRANSFER HAMLESISURPRIZ TRANSFER HAMLESI

SON HAMLESON HAMLE

İzmir’de kazanan 
SAMSUNSPOR
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2 BUYUK 2 BUYUK 
IHTIMAL!IHTIMAL!
TARAFTARI CILDIRTANTARAFTARI CILDIRTAN

Galatasaray ‘ın forvet transferin-
deki yeni hedefi Andrea Belotti 
için, Erden Timur’dan önce 

Galatasaray taraftarı devreye girdi. Sa-
rı-Kırmızılılar, İtalyan santrforun sosyal 
medya hesaplarını tam anlamıyla mesaj 
yağmuruna tuttu. Artık klasikleşen 
“Come to Galatasaray” (Galatasaray’a 
gel) mesajlarıyla tecrübeli oyuncuya 
baskı yapan Galatasaraylılar’ın gözü 
artık kulüpten gelecek müjdeli haberde. 
Aslan son olarak 28 yaşındaki golcüye 
senelik 4 milyon Euro önerdi. Bonser-
visi elinde olan İtalyan yıldızın ise imza 
parası talebinde bulunduğu belirtiliyor. 
Erden Timur, oyuncuyla son kez görüş-

mek üzere İtalya’ya çıkarma yapmaya 
hazırlanıyor.

Fransa’dan Icardi iddiası
Transfer listesi artık dünya yıldızla-
rıyla dolu olan Galatasaray hakkın-
da flaş bir iddia 
ortaya atıldı. 
Fransız ga-
zetelerinde 
yer alan 
haberle-
re göre 
PSG’nin 
yıldız 
golcüsü 
Mauro Icardi, ku-
lüpten ayrılma hazırlığında 

ve iki takımla ciddi olarak görüşüyor. 
Bunlardan birinin Manchester United, 
diğerinin Galatasaray olduğu belirtili-
yor. Hatta Sarı-Kırmızılılar’ın Icardi’yi 

kiralamak amacıyla PSG ile tam 3 
kez görüşme yaptığı ifade edildi. 
Yıllık kazancı oldukça yüksek 
olan Icardi için Galatasaray 
Yönetimi’nin güçlü bir formül 
hazırladığı ve transferde ısrarcı 

olacağı kaydedildi. Ancak 
United bu 

transfer-
de bir-
kaç adım 
önde 
görünü-

yor.

HAKAN SONGUR

BEŞIKTAŞ Yönetimi, teknik 
direktör Valerien Ismael’le 
birlikte takım kadrosunu 

şekillendirmeye devam ediyor. 
Birçok bölge için transfer ça-
lışmasını sürdüren idarecilerin 
son olarak genç bir ismi hedef-
leri arasına eklediği bildirildi. 
İtalya Serie B Ligi ekiplerinden 
Parma’da forma giyen 21 yaşın-

daki ön libero Simon Sohm, Kartal’ın 
radarında... Geleceğe yatırım olarak 
transfer edilmesi düşünülen İsviçreli 

genç futbolcu, libero hattına ek ola-
rak merkez orta saha ve sağ bek 
bölgelerinde de forma giyebiliyor. 
Parma’nın 2 yıl önce İsviçre ekibi 
Zürih FC’den 6.4 milyon Euro 
karşılığında bonservisini aldığı 
yetenekli futbolcunun, satın alma 
opsiyonlu kiralama teklifiyle takı-

ma kazandırılmasının planlandığı 

ifade edildi.

A Milli futbolcu
İsviçre Milli Takımı’nın oyuncu ha-
vuzunda yer alan bir isim olan Shom, 
1,88’lik boyuyla hava toplarında etkili 
bir futbolcu... Bire bir pozisyonlarda da 
etkili olmasıyla da bilinen Shom, İsviçre 
futbolunun son dönemde yetiştirdiği 
önemli yetenekler arasında yer alıyor. 
Genç oyuncunun Parma’yla 3 yıllık daha 
sözleşmesi bulunuyor.

HAKAN SONGUR

Icardi

Andrea Andrea 
BelottiBelotti

SÜPER Lig ’de bu 
sezon tüm planlarını 
şampiyonluk üzeri-

ne kuran Siyah- Beyazlılar, 
transfere ara vermiyor... 
Gedson Fernandes’le baş-
layan maratonda; Romain 
Saiss, Cenk To sun, Jackson 
Muleka, Emrecan Uzunhan, 
Wout Weghorst ve Arthur 
Masuaku gibi futbolcuları 
kadrosuna kazandıran Kara 
Kartal, dönemin bitimine 
yaklaşık 3 haftalık bir dönem 
kalması sonrasında ikinci bir 
atak başlattı. Bu doğrultuda; 
savunma, orta saha ve kanat 
hatları için girişimlerini sür-
düren yönetime, İspanya’dan 
sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık 
Manchester United macera-

sını tamamlayan 34 yaşındaki 
İspanyol 10 numara Juan 
Mata, Siyah-Beyazlılar’a 
teklif edildi.

ABD’den teklif aldı
Kariyerinde daha önce 
Valencia ve Chelsea gibi 
kulüplerin de formasını giyen 
İspanyol 10 numara, Dünya 
Kupası ve Şampiyonlar Li-
gi’nde zafer sevinci yaşamıştı. 
Dünyaca ünlü futbolcunun 
kulübe önerilmesi sonrasın-
da hemen harekete geçen 
idareciler, oyuncuyu teknik 
direktör Valerien Isma-
el’e sundu. Fransız teknik 
adamdan gelecek yanıtın 
ardından Siyah- Beyazlılar, 
Mata konusunda girişimlere 
başlayacak. ABD Major Lig 
başta olmak üzere birçok 
farklı ülkeden de teklifler 
alan Mata, kariyerine Avru-
pa’da devam etmek istiyor.

Amiri’de bekleyiş sürüyor
Afganistan asıllı Alman orta 
saha oyuncusu için kulübü 
Bayer Leverkusen’e satın 
alma opsiyonlu kiralama 
önerisinde bulunan Beşiktaş , 
Bundesliga ekibinin vereceği 
kararı bekliyor. Teknik direk-
tör Valerien Ismael’in takıma 
kazandırılmasını istediği 
1,80’lik 25 yaşındaki futbol-
cunun, kulübünün ikna edil-
mesi halinde Kartal olmaya 
hazır olduğu ifade edildi. 
Amiri, geçen sezon İtalyan 
ekibi Genoa’da kiralık olarak 
forma giymişti.

SEZON bittiğinde Fenerbahçe 
’nin en önemli eksiği, kaliteli bir 
forvet olarak görülüyordu. 11 

transfer yapıldı, sezon başladı, Sarı-Laci-
vertliler’in en önemli eksiği hâlâ kali-
teli bir golcü... Yönetim, geçen sezonu 
Beşiktaş ’ta kiralık olarak geçiren Michy 
Batshuayi’yi bedelsiz olarak kiralamak 
için Chelsea ile anlaştı. Oyuncuyla da el 
sıkışıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler, Belçi-
kalı forvete imza attırmadan önce iki yıl-
dız için son kez girişimde bulunmak için 
harekete geçti: Maxi Gomez ve Moussa 
Dembele... Bu kararda, taraftarların Bat-
shuayi ismine büyük tepki göstermesinin 
etkili olduğu iddia edildi.

Newcastle aradan çekildi
Valencia, Gomez için 12 milyon Euro 
istiyor. Fenerbahçe Uruguaylı oyuncuyla 
prensip anlaşmasına varsa da İspanyol 
ekibiyle bir türlü orta yolu bulamadı. Bu 
hafta kulüpler arasında bir görüşmenin 

daha gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-La-
civertliler’in 8 milyon Euro ve bonustan 
oluşan teklifini biraz daha artıracağı kay-
dedildi. Gomez’e ilgi gösteren Newcast-
le’ın farklı isimlere yönelmesi, oyuncu-
nun Fenerbahçe’ye yönelmesi yönetimin 
en önemli avantajları.

Dembele’nin kontratı bitiyor
Moussa Dembele ise Fenerbahçe’nin 
geçen sezondan beri istediği bir isim. 
Bu sezon Lyon’u ikna etmek biraz daha 
kolay. 26 yaşındaki forvet sözleşmesin-
de son seneye girdi ve Fransız ekibinin 
yenileme teklifine yanaşmadı. Lacazatte 
transferi sonrası Lyon, Dembele’yi göz-
den çıkarttı ve bedelsiz kaptırmamak için 
gelecek teklifleri değerlendirme kararı 
aldı. Fransız kapıyı 15 milyon Euro’dan 
açsa da bu rakamın çok daha düşüğüne 
‘evet’ demeleri muhtemel. Fenerbahçe 
Yönetimi, pazarlıklarla bonservis bedeli-
ni makul bir seviyeye çekmeye çalışacak.

En iyi oyuncuyu almak için forvet transferini sona bırakan Fe-
nerbahçe, Michy Batshuayi’ye istediği an imza attıracak aşamaya 
getirdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, Maxi Gomez ve Moussa Dembele 
için son bir girişimde bulunduktan sonra son kararını verecek

SPOR Toto 1’inci 
Lig’de 2022-23 sezonun 
açılış maçında Yılport 

Samsunspor, deplasmanda 
Altay’ı 2-0 mağlup etti. Her 
iki yarıda bulduğu gollerle 3 
puana uzanan Samsunspor’un 
gollerini 25’inci dakikada 
Harris, 88’inci dakikada Ahmet 
kaydetti. Bu karşılaşmayla 
birlikte 1’inci Lig’de ilk kez 
VAR teknolojisi uygulandı. Bu 
sezon deplasman seyirci yasa-
ğının kalkmasıyla Samsunspor 
taraftarları da müsabakayı stad-
yumdan takip edebildi. 25’inci 
dakikada Samsunspor kontra-
tağında sol kanattan ilerleyen 
Fofana yerden ceza sahasına 
kesti, kaleci Ozan’ın uzanama-
dığı topu Harris gelişine penaltı 
noktası üzerinden filelere yol-
ladı. Yardımcı Hakem Gökhan 
Memişoğlu ofsayt bayrağını 
kaldırırken, VAR incelemesi 
sonrası Samsunspor’un golü 
geçerli sayıldı: 0-1.       

35’inci dakikada sağdan Ze-
ki’nin kullandığı serbest vuruş-
ta iyi yükselen İbrahim kafayı 
vurdu, top az farkla üstten auta 
gitti. İlk yarı Samsunspor’un 
1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Samsunspor etkili oynadı
54’üncü dakikada konuk ekip-
ten Celil, ceza yayı gerisinden 
şansını denedi. Yerden seken 
topu kaleci Ozan köşeden 
kornere çeldi. 63’üncü dakika-
da Samsunspor kontratağında 
Boldrin’in yerden pasıyla sağ-
dan ceza sahasına giren Lau-
ra’nın sert şutunda kaleci Ozan 
mutlak golü önledi. 84’üncü 
dakikada Altaylı Murat’ın ceza 
sahası dışı sağ çaprazdan şutun-
da kaleci Szumski parmakları-
nın ucuyla topu kornere çeldi. 
88’inci dakikada Samsunspor, 
ikinci golü buldu. Kontratakla 
kendi yarı alanından çıkan ko-
nuk ekipte sol çaprazda topla 
buluşan Ahmet, uzak köşeye 
vurdu. Top yerden sekerek ağ-
lara gitti: 0-2. Samsunspor maçı 
2-0 kazandı.

UEFA’DAN yapılan 
açıklamaya göre, 
geçen sezon Şam-

piyonlar Ligi, Avrupa Ligi 
ve Avrupa Konferans Ligi 
gruplarında mücadele eden 
takımları çalıştıran teknik 
direktörler ve farklı ülke-
lerden gazetecilerin yaptığı 
oylamanın ardından 3 ki-
şilik aday listesi belli oldu. 

Yılın futbolcusu ödülü için 
Real Madrid golcüsü Ka-
rim Benzema, Real Madrid 
kalecisi Thibaut Courtois 
ve Manchester City’nin 
yıldızı Kevin De Bruyne 
yarışacak. Yılın futbolcusu 
ve yılın teknik direktörü 
ödülleri, İstanbul’da 25 
Ağustos’ta gerçekleştiri-
lecek UEFA Şampiyonlar 

Ligi grup kura çekimi 
sırasında açıklanacak.
Yılın teknik direktörü 
ödülü için yarışacak isimler 
ise şöyle:
Carlo Ancelotti 
(İtalya-Real Madrid)
Josep Guardiola 
(İspanya-Manchester City)
Jürgen Klopp 
(Almanya - Liverpool)

BENZEMA BÜYÜK ADAY
UEFA, 2021-2022 sezonunda “Avrupa’da Yılın Futbolcusu” ödülü için Karim 
Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu



SEMIH Kaya, sosyal medya 
hesabından “Veda zamanı” 
başlığıyla paylaştığı video ile 

futbol kariyerini noktaladığını 
açıkladı. “Merhaba, bugün 
hayatımın en büyük kararla-
rından birini sizlere açıklamak 

için karşınızdayım. Hayatımın 
başrol oyuncusuna, 20 küsur 

senelik tutkuma, profesyonel futbol 
kariyerime veda etme kararı aldım.” 
sözleriyle başlayan videoda Semih 
Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Ha-
yatın başka yönlerinde de kendimi 

görmek, hayatımda yeni bir dönemi 
başlatmak için; futbolculuk kariye-
rimi, profesyonel olarak başladığım 
yerde, Galatasaray’da noktalıyorum. 
Bergama’da doğdum, Galatasa-
ray’da büyüdüm, Avrupa’da futbol 
oynadım, kupalar kaldırdım, ödüller 
aldım. Hayatımın en kıymetli anları-
nı futbolla yaşadım. 16 yaşımdayken 
sarı-kırmızı formayla A takımda 
oynadığım ilk günü, Ali Sami Yen 
tribünlerinde adımı duyduğum za-
manları, Florya’yı hatırlamak bana 
her zaman güç verecek.”

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Visca değerli bir oyuncu

FIRTINA 1 
ATTI 3 ALDI
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, 
Atakaş Hatayspor’u 1-0 yendi. Zorlu geçen 
karşılaşmada bordo mavili oyuncu Visca sakatlandı

Karşılaşmada 3. dakikada Lar-
sen’in sağdan yerden ortasın-
da, ceza alanı içinde uygun 

durumdaki Bakasetas’ın şutunda, 
top yandan auta gitti. 13. dakikada 
sol çaprazdan rakiplerinden sıyrıla-
rak ceza alanına giren Trezeguet’in 
şutunda, top az farkla yandan auta 
çıktı. 18. dakikada Riberio’nun derin-
lemesine pasında, ceza alanında El 
Kaabi’nin röveşata vuruşunda, kaleci 
Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi 
önledi. 20. dakikada Bakasetas’ın 
soldan kullandığı köşe atışında, kaleci 
Erce Kardeşler’in elinden kaçırdığı 
topa son olarak Trezeguet vurdu. 
Ancak Erce, yatarak topa sahip oldu. 
29. dakikada Visca’nın araya girerek 
kaptığı top ile Cornelius’u buluşturdu. 
Ceza alanı içinde kaleci Erce Kardeş-
ler ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, 
meşin yuvarlağa vurmakta gecikince 
Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı. 
32. dakikada Eren Elmalı’nın soldan 
ortasında, savunmadan seken topu 
yakın mesafeden Cornelius, kafay-
la tamamlayarak filelere gönderdi. 
Ancak Video Yardımcı Hakem 
uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde 
ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli 
sayılmadı.

45+2. dakikada Doğucan Haspo-
lat’ın ceza alanı dışından sert şutunda, 
kaleci Erce Kardeşler topu üstten 
kornere gönderdi. 45+3. dakikada 
Saint-Louis’in soldan ortasında, ceza 
sahasında Lobjanidze’nin gelişine 
şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır da 
kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz 
tamamlandı.

İkinci yarıda neler oldu?
63. dakikada soldan son çizgiye inen 
Eren Elmalı’nın penaltı noktası yakı-
nına çıkardığı topa Kouassi, gelişine 
vurdu. Kaleci Erce Kardeşler’in çı-
kardığı topu savunma uzaklaştırdı. 71. 
dakikada Trabzonspor, golü buldu. 
Eren Elmalı’nın soldan pasında, ceza 
yayı gerisinde Abdülkadir Ömür, şık 
bir vuruşla topu kaleci Erce Kardeş-
ler’in sağından filelere gönderdi: 1-0. 
79. dakikada Abdülkadir Ömür’ün 
ara pasında kaleci Erce Kardeşler ile 
ceza sahasında karşı karşıya kalan 
Djaniny’in şutunda, Erce Kardeşler 
tehlikeyi topu kornere göndererek ön-
ledi. 90. dakikada Bakasetas’ın soldan 
kullandığı korner atışında, ceza alanı 
içinde iyi yükselen Hugo’nun kafa 
vuruşunda, top az farkla üsten auta 
gitti. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 
1-0 galip ayrıldı.

Visca hastaneye kaldırıldı
Karşılaşmanın 40. dakikasında raki-
biyle girdiği ikili mücadelede sol kolu-
nun üstüne düşerek sakatlanan Visca, 
ilk müdahalenin ardından ambulans 
ile hastaneye kaldırıldı. Bordo-mavili 
taraftarlar, ambulansa koyulurken 
Visca’yı alkışlayarak destekte bu-

lundu. Visca’nın yerine 44. dakikada 
Kouassi, oyuna dahil oldu.

2 maç 6 puan
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 
sahasında Atakaş Hatayspor’u 1-0 
yenen Trabzonspor’un teknik direktö-
rü Abdullah Avcı, iki maçta 6 puan ve 
gol yemeden yollarına devam ettikle-
rini söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında, karşılaşmada 
kolundan sakatlanarak hastaneye 
kaldırılan Edin Visca’nın durumuyla 
ilgili sözlerine başlayarak, “Edin Vis-
ca, futbolun içinde sporun içinde olan 
talihsiz bir durumu yaşadı. Çok iyi bir 
profesyonel, takımdaş. Bunun altın-
dan da kalkacaktır. Süresi, zamanı en 
yakın zamanda sağlık ekibi tarafından 
açıklanır. Ona geçmiş olsun dilekle-
rimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. 
Buradan çıktıktan sonra da umarım 
görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz.” 
dedi. Bordo-mavili taraftarların 
takımlarına verdiği desteğe değinen 
Avcı, “Taraftarımız bıraktığı yer-
den devam ediyor. Şampiyon takım, 
devam ediyor. Takımlarına verdiği 
pozitif destek sürüyor. Onlar bu des-
teği vermeye devam etsinler. Onlara 
bir kez daha cuma akşamı stadyumu 
doldurdukları için bıraktıkları yerden 
devam ettikleri için teşekkür edi-
yorum. Onlar her sene bizim en iyi 
transferlerimiz.” şeklinde konuştu.

Zamanla daha iyi olacağız
Avcı, Atakaş Hatayspor’un topla 
geniş alanda oynayan takım olduğunu 
ve bu nedenle zaman zaman zorluk 
yaşadıklarını kaydederek, şöyle devam 
etti: “Rakibin bir fantastik vuruşunun 
dışında genelde pozisyon vermedik. 
İkinci yarı değişiklik sonrası daha 
fazla topa sahip olarak, pozisyona 
girerek Ömür ile gol bulduk. Daha 
fazla gol atabilirdik. İki maç 6 puan ve 
gol yemeden devam ediyoruz. Şimdi 
önümüzde Türk futbolu ve bizim 
adımıza Kopenhag müsabakası var. 
Ona yarından itibaren hem zihinsel 
hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. 
Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. 
Hem maddi hem manevi hem de 
prestij olarak değerlendirmek isti-
yorum. Rakibe başarılar diliyorum. 
Biraz daha topa sahip olup biraz daha 
dominant oyunla daha iyi olacağımızı 
düşünüyorum.” DHA

EDIN Visca’nın 
sakatlığının ar-
dından transferle 
ilgili bir gelişme 
yaşanıp yaşanma-
yacağına yönelik 
bir soru üzerine 
de Avcı, şunları 

söyledi: “Edin Visca’nın durumu çok 
ekstra bir durum. Devamlı yazdığın, 
oynattığın bir oyuncu. Yarın bir 
sağlık ekibiyle konuşup bir durum 
değerlendirme yapacağız. Marek bi-
zim oyun planımızın en değerli taşla-
rından bir tanesi. Transferle ilgili 1-2 
tane eksiğimiz vardı. Birini aldık ama 
yeni fırsatlar da çıkabiliyor. Şimdi 
stoper konusu var. Bugünden sonra 
yeni bir değerlendirme daha yapaca-
ğım düşünebilirsiniz. Edin Visca’nın 
sahalara dönmesi 3 ay mı olacak 6 ay 

mı olacak? Sürecini çok net bilemiyo-
rum. Ona göre bir planlama yapaca-
ğız. Çalışmaya devam en iyisini yap-
maya devam. İhtiyaç duyulan yerlere 
takviye için başkanımız da yönetici-
lerimiz de destek veriyor. Yarından 
sonra daha net bir karar verebilirim.” 
Yeni transfer Enis Bardhi’nin takıma 
katıldığını belirten Avcı, “Kendisiy-
le de bir görüşme yaptım. Özel bir 
performans hocasıyla çalıştı. Levante 
takımından antrenman bilgilerini 
aldık. 8 ve 10 numara oynayabilen, 
set oyunu da oynayabilen duran top 
da kullanabilen yaratıcı bir oyuncu. 
Hem lig hem şampiyonlar liginde 
pozitif rekabette bize yardımcı olacak 
bir oyuncu.” dedi. Abdullah Avcı 
gündemdeki Bartra transferiyle ilgili 
olarak ise “Stoper konusu duruyor. 
Benim talep ettiğim oyunculardan 
bir tanesiydi. Daha netleşmediği 
için bir şey söylemek istemiyorum. 
Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu. 
Çok önemli kariyeri olan çok önemli 
kupaları olan oyun felsefesine uygun 
bir oyuncu. Maçtan çıktığım için 
transferin olup olmadığını bilmiyo-
rum ona göre değerlendireceğim.” 
diye konuştu.

FRANCE Football dergisi, 
erkek futbolunda 2022 Altın 
Top ödülüne aday 30 futbolcuyu 

belirledi.Ödülü 7 kez kazanan Paris 
Saint-Germain’in (PSG) Arjantinli 
futbolcusu Lionel Messi, 2005’ten bu 
yana ilk defa adaylar arasında yer alma-
dı. PSG’den Neymar’ın da giremediği 
listede Barcelona’dan Robert Lewan-
dowski, Liverpool’dan Muhammed 
Salah, ödülü 5 kez kazanan Manchester 
United’dan Cristiano Ronaldo ve bu 
yılın favorisi olarak gösterilen Real 
Madrid’den Karim Benzema kendileri-
ne yer buldu. Ödül töreni, 17 Ekim’de 
Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet 
Tiyatrosu’nda düzenlenecek. France 
Football dergisinin 1956-2009 yılların-
da dağıttığı Altın Top ödülü ile FI-
FA’nın 1991-2009 senelerinde verdiği 
Yılın Futbolcusu ödülü, 2010’da “FIFA 
Altın Top” adı altında birleşmişti. 
FIFA ile France Football, FIFA Altın 
Top ismiyle 2010’dan itibaren verilen 

yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 
2016’da son vermişti.

İşte adaylar
Erkekler futbolunda Altın Top ödü-
lüne aday gösterilen futbolcular şöyle: 
Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Ca-
semiro, Karim Benzema, Luka Modric, 
Antonio Rüdiger (Real Madrid), Rafa-
el Leao, Mike Maignan (Milan), Chris-
topher Nkunku (Leipzig), Muhammed 
Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis 
Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil 
van Dijk (Liverpool), Joshua Kimmich, 
Sadio Mane (Bayern Münih), Bernar-
do Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, 
Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling 
Haaland (Manchester City), Robert 
Lewandowski (Barcelona), Son Heung-
min, Harry Kane (Tottenham), Sebas-
tien Haller (Borussia Dortmund), Cris-
tiano Ronaldo (Manchester United), 
Dusan Vlahovic (Juventus), Kylian 
Mbappe (Paris Saint-Germain)

MESSI IÇIN HAYAL KIRIKLIĞI
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülü için aday-
lar açıklandı. Bu yıl listede dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ise yok

Semih Kaya futbolu bıraktıSemih Kaya futbolu bıraktı
Son olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki milli futbolcu 
Semih Kaya profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu

Gözü yükseklerde!
MILLI tekvandocu Aleyna 
Nur İli, geçmişte tekvan-
doyla ilgilenen babasından 

etkilenerek başladığı sporda, 
Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil 
etmek istiyor. Konya’da yaşayan 
İli, 7 yaşında başladığı tekvandoda 
2018’de Ankara’da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası’nda aldığı 
yenilgiyle karamsarlığa kapıldı. 
Tekvandoyu bırakmayı düşünse 
de tekvandoyla ilgilenen baba-

sının 
desteğiyle hırslanarak çok çalıştı. 
İli, 2019’da katıldığı Minikler 
Türkiye Şampiyonası’nda birinci 
oldu. Milli takıma kadar yükselen 
14 yaşındaki İli, 2019’da Sivas’ta 
düzenlenen Türkiye Şampiyona-
sı’nda altın madalyaya uzandı. İli, 
2022 Dünya Yıldızlar Tekvando 
Şampiyonası’nda elde ettiği ikinci-
likle Avrupa Şampiyonası’nda 
yarışmaya hak kazandı.



ÖNCEKİ gün Üsküdar’da sahne alan Derya Uluğ, ba-
sın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı, “Ekip olarak her 

konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları 
için haftada 3-4 saat ayırıyorum. Yaklaşık 100 tane 

kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama 
görsel tarafı da bir o kadar önemli.” dedi.
Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği festi-
val, önceki akşam Derya Uluğ konseriyle 
devam etti. Sahne öncesi basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan Uluğ, “Bizim 

için her konser heyecanlı ama Üsküdar’da 
olmak, gençlerle olmak daha bir heyecanlı. Ekip 
olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kı-
yafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum. 
Yaklaşık 100 tane kıyafet deniyorum. Yaptı-
ğımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar 
önemli.” ifadelerini kullandı.    HACER KÖSE

NİHAT Doğan, yaklaşık bir 
yıldır birlikte olduğu sevgilisi 
Arezoo Gharlar ile hayatını 
birleştirdi. Bir arkadaş orta-
mında tanışan çift, geçtiğimiz 
günlerde nikah masasına 
oturdu. Şarkıcı, düğün fotoğ-
raflarını Instagram hesabın-
dan paylaştı. Nihat Doğan, 
mutlu gününden karelerine, “Sen, 
bana Allah’ın verdiği bir ödülsün. 
Sen bana cennetten bir gülsün, 
gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. 
Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaş-
lanmak dileğiyle dünyam benim. Bir 
maşallahınızı alalım” notunu düştü. 

Arzu Doğan’ın hamilelik haberinin 
ardından düğünü erkene aldıklarını 
açıklayan şarkıcı, “Dini nikâhımız 
yapılmıştı, düğün yapacağımız esna-
da amcamın hanımını kaybettik. Bu 
nedenle düğünü ertelemiştik. Ama 
eşimin bebek beklemesi nedeniyle 
şimdi resmi nikâhı kıydık” demişti.

Hakan Altun, dillerden düş-
meyen şarkısı “Telefon” ile 
konserine başladı. Binlerce 

kişinin telefonunun ışıklarını açarak 
yaptığı karşılamaya ünlü sanatçı, 
“Kuruçeşme’nin bütün ışıklarını 
kapatırız, hatta bütün İstanbul’un... 
Çünkü burada bulunan insanların 
ışığı her yeri aydınlatmaya yeter 
bence...” sözleriyle karşılık verdi. 
Hakan Altun, en sevilen klasiklerini 
seslendirdiği sahnesinde arabesk 
müziğin duayen isimlerinin eserleri-
ne de yer verdi. Hakan Altun, Ferdi 
Tayfur klasiği “Ben de Özledim” 
şarkısını hayranlarına armağan etti. 
“Bundan sonra Kuruçeşme buluş-
malarımızda bir düetimiz olsun.” 
diyen Altun, “Ben de Özledim” şar-

kısını sevenleriyle birlikte söyledi.

Çok mutluyum
Eşsiz müzik ziyafetine devam ettiği 
anlarda bir anda “İyi ki doğdun!” 
haykırışlarıyla şaşıran Hakan Al-
tun’u sürpriz doğum günü kutlaması 
utandırdı. 13 Ağustos’ta yeni yaşına 
girecek olan Hakan Altun “Yaşasın 
Aşk Yaşasın Arabesk” sloganının 
yer aldığı doğum günü pastasını 
sahnesinde üfledi.

“Sizlerle beraber olduğum için 
çok mutluyum.” diyen ünlü sanat-
çıya 3 bin kişi aynı anda “İyi ki doğ-
dun Hakan” sözleriyle karşılık verdi.

Boğaz dünya turnesidir
Sahne öncesinde basın mensupla-
rıyla bir araya gelen şarkıcı, muha-
birlerle sohbet etti. bAltun, İstan-

bul’un eşsiz manzarasında vereceği 
Kuruçeşme Açıkhava konseri ile 
ilgili, “Her zaman söylerim; dünya 
turnesidir Boğaz. Burada şarkı söy-
lemek bizim için özel bir durum.” 
ifadelerini kullandı. Hakan Altun, 
ayrıca son albümünün adını taşıyan 
ilk video klibinden sonra “İflah 
Olmam” şarkısına klip çekmeye 
hazırlandığını duyurdu.

Ummadığımız şeyler oluyor
Konu aşka gelince gazetecilerle 
şakalaşan ünlü sanatçı, “Yanınız-
da bir hanımefendi görecek miyiz 
yoksa şarkınızda söylediğiniz gibi; 
aşk sokağında yalnız kalmaya devam 
mı edeceksiniz” sorusuna, “Akışına 
bıraktım hayatı. Hepimizin hayatın-
da ummadığımız anda ummadığımız 
şeyler olmuyor mu?” dedi.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

AYNUR CİHAN

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

NİHAT DOĞANNİHAT DOĞAN
EVLENDİEVLENDİ

Yeni yaşını sahnede kutladı
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Yeni yaşını sahnede kutladı

AKISINA BIRAKTI

Hakan Altun, önceki akşam Kuru-
çeşme Açıkhava Konserleri kapsa-
mında 3. kez sevenleriyle buluştu. 
Altun, sahneye gelen sürpriz 
doğum günü pastasıyla yeni yaşını 
da sevenleriyle kutladı.

Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı 
kız arkadaşı Arezoo Gharlar 
ile dünyaevine girdi. Düğün 
fotoğra� arını paylaşan Doğan, 
duygularını dile getirdi

ÖNCEKİ gün Üsküdar’da sahne alan Derya Uluğ, ba-
sın mensuplarıyla sohbet etti. Şarkıcı, “Ekip olarak her 

konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kıyafet provaları 
için haftada 3-4 saat ayırıyorum. Yaklaşık 100 tane 

kıyafet deniyorum. Yaptığımız iş işitsel ama 
görsel tarafı da bir o kadar önemli.” dedi
Üsküdar 
val, önceki akşam Derya Uluğ konseriyle 
devam etti. Sahne öncesi basın mensup-
larının sorularını yanıtlayan Uluğ, “Bizim 

için her konser heyecanlı ama Üsküdar’da 
olmak, gençlerle olmak daha bir heyecanlı. Ekip 
olarak her konsere ayrı özen gösteriyoruz. Kı-
yafet provaları için haftada 3-4 saat ayırıyorum. 
Yaklaşık 100 tane kıyafet deniyorum. Yaptı-
ğımız iş işitsel ama görsel tarafı da bir o kadar 
önemli.” ifadelerini kullandı.

bul’un eşsiz manzarasında vereceği 
Kuruçeşme Açıkhava konseri ile 
ilgili, “Her zaman söylerim; dünya 
turnesidir Boğaz. Burada şarkı söy-

AKISINA BIRAKTIAKISINA BIRAKTI
Önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen Hakan 
Altun, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, özel hayatıyla alakalı sorulara, “Akışına bıraktım 
hayatı. Hepimizin hayatında ummadığımız anda ummadığımız şeyler olmuyor mu?” cevabını verdi

KÜSKÜN MERVE!
GEÇTİĞİMİZ günlerde eski eşi 
Murat Dalkılıç’ın açıklamalarını, yeni 
sevgilisi Mert Aydın’ın yanında soran 
basın mensuplarına sinirlenen Merve 
Boluğur, Etiler’deydi. Suskunluğunu 
koruyan ünlü oyuncu, gazetecilerin, 
“Küstünüz mü bize?” sorusuna da 
yanıt vermedi. Habertürk’ten Eren 
Gürel’in haberine göre; Merve Bolu-
ğur, önceki gün Etiler’deki bir alışveriş 
merkezinde görüntülendi. Telefonu 
ile ilgilenen Boluğur, basın mensup-

larını görmezden 
geldi. Geçtiğimiz 
günlerde eski eşi 
Murat Dalkılıç’ın 
açıklamalarını, yeni 
sevgilisi Mert Aydın’ın yanında soran 
basın mensuplarına sinirlenen Merve 
Boluğur, bu kez suskunluğunu koruma-
yı tercih etti. Muhabirlerin, “Küstünüz 
mü bize?” sorusunu cevapsız bırakan 
ünlü oyuncu, alışveriş merkezinde tur 
atmaya devam etti.

1 HAFTADA 100
KIYAFET DENİYORHAYATIHAYATI


