
Bir dizi ziyaret için Almanya'da
bulunan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin’den İma-
moğlu davasıyla ilgili mesaj gönderdi.
“Beraat dışında verilecek her karar,
saray talimatının ve kumpasın itirafı
olacaktır” diyen Kılıçdaroğlu, “Sarayı
son kez uyarıyorum. Yargının üzerin-
den elinizi çekin. Aklınızı başınıza
alın” ifadelerini kullandı. Çıkan kararın
ardından Almanya'daki programını

iptal ederek
Türkiye'ye dönen
Kılıçdaroğlu,
“Hukukun nasıl
katledildiğini,
adaletin nasıl
çürüdüğünü
gayet net görüyo-
ruz. Biz sonuna
kadar adaleti sa-
vunacağız” dedi.
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AKLINIZI BAŞINIZA ALIN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev
sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda

'Yeni Yıl Yortusu' resepsiyonu düzenlendi.
Gecede konuşan Yerlikaya, “Bu güzel
şehirde, yüzyıllardan beri camiler, kiliseler,
sinagoglar hep yan yana durmuşlar.
Sadece bahçe duvarlarıyla değil, gönülle-
riyle de birbirlerine omuz vermişler. Aynı
gök kubbenin altında huzur ikliminde
varlıklarını sürdürmüşler” dedi. I SAYFA 5
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www.gazetedamga.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da,
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkan-

ları Birinci Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenis-
tan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından
ortak protokol imzalandı. Erdoğan, “Genç nesillerimizin
dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması
amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız” dedi. I SAYFA 7
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Hukuk ve adalet
resmen katledildi

Kemal Kılıçdaroğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, “İstanbul’da

millet iradesiyle seçilen Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu araya-
rak yanında olduğumuzu bir kez daha
vurguladım. Siyasi amaçla yapılan
yargılamanın ve adaletsizliğin karşısın-
dayız” dedi. TDP Genel Başkanı

Mustafa Sarıgül
ise “Haksızlığa,
adaletsizliğe,
insafsızlığa
karşı çıkmak
bu toprakların
mayasında vardır.
Sayın Ekrem
İmamoğlu'nun
yanındayız”
mesajını paylaştı.
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İMAMOĞLU’NU ARADIM

Adaletsizliğin
karşısındayız

Ahmet Davutoğlu

Ekrem İmamoğlu'na verilen ce-
zanın ardından çok sert tepkiler

geldi. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
“Zorbalık kararlılık, inanç ve cesareti
artırır sadece. Sandıkta yenemediği-
niz Ekrem İmamoğlu’nu zorbalıkları-
nızla alt edemeyeceksiniz” derken,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, “Bugün alınan karar
adaletten ve hukuktan bağımsızdır.
Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın ira-
desinden üstün olmasını kabul etmi-
yoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz
daima doğrudan yana olacağız
başkanım” açıklamasını yaptı.
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SADECE CESARETİMİZİ ARTIRIR

Zorbalıklarınızla
alt edemeyeceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek

Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği
gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandı-
rılmasına karar verildi. Mahkeme, TCK'nın
53. maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü
uyguladı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi
yapmadı. kararda istinaf ve Yargıtay yolu açık
bırakıldı. Ceza üç yıldan az olduğu için
İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf
Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse
İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek,
hiçbir seçimde aday olamayacak.

KARAR KESiNLEŞiRSE
BAŞKANLIĞI DÜŞECEK

ç Mahkemenin kararının ardından
Saraçhane'de toplanan binlerce kişiye

seslenen Ekrem İmamoğlu, “Hangi çılgın sizin
millete ait herhangi bir sürecin önüne set koya-
bilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç-
kimse” dedi. “Bu akşam biriz, birlikteyiz. Şimdi
birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu
akşam başlatıyoruz” diyen İmamoğlu, “Yarın
çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız
burada olacak. Birlikte konuşacağız, birlikte
dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte
bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü
durumun özetidir” ifadelerini kullandı.

HANGi ÇILGIN MiLLETiN
ÖNÜNE SET KOYABiLiR!

ç Bu davanın ülkede adaletin kalmadığı-
mın göstergesi olduğunu belirten

İmamoğlu, “Bu dava, adalet ve demokrasi
gibi ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin
yönettiği bir davadır. Keşke bu dava bir hukuk
davası olsaydı. Aslında bu dava var olan
süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir
düzenin davasıdır. Bu bozuk düzenin sahibi
olan bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe
mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi
düzenlerini korumak için alavereye dalavereye
başvurarak iş ve işlemleri yürürlüğe koyan
insanların sürecidir” diye konuştu. I SAYFA 9

DÜZENLERiNi KORUMAK iÇiN
DALAVEREYE BAŞVURDULAR
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Birbirlerine
omuz verdiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Şen, partisinin son oy

oranına ilişkin “Aralık ayı itibarıyla
bütün partiler ilginç bir şekilde 2018
Haziran'ında yapılan seçim sonuçlarıyla
hemen hemen aynı noktadalar” dedi.
Şen, “Analizler AK Parti'nin yüzde 45'in
üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun
yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı
oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabilece-
ğini gösteriyor” diye konuştu. I SAYFA 7
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Bütün partiler
aynı noktada!

Levent'te bir çalışanın doğum
günü nedeniyle reklam ajansında

toplanan 15 kişilik grup alkollü parti
düzenledi. Gecenin sonunda kendini
kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini
söyleyen reklam yazarı 32 yaşındaki Erdi
Erden'den haber alamayan yakınları en-
dişelendi. Erden, yattığı koltuktan yere
düşmüş bir şekilde bulundu. Genç yaza-
rın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Erden'in
çantasında 2 adet içime hazır halde
uyuşturucu madde bulundu. I SAYFA 3
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Eğlence ölümle
sonuçlandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İmamoğlu'na
2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53’üncü madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da
kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. Karar sonrası konuşan İmamoğlu,
"Hangi çılgın millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse” diye konuştu

Bakırköy Kent Savunması, 6 yaşında
bir kız çocuğunun evlendirilmesi ve

istismara uğradığı yönündeki iddialar
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Biz bugün buraya bedava

baklava, bedava bulgur ya da bedava
kömür için değil, hayatları harcanan çocuk-
larımız ve gençlerimizin sesi olmak için
geldik. Çocuklarımızı koruyamayan
düzeniniz yıkılsın” denildi. I SAYFA 4
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Yapımcılığını Murat
Yontan’ın üstlendiği ve

yönetmen koltuğunda
Kartal Çıdamlı’nın otur-
duğu “100leşme” isimli
dizinin ilk 5 bölümü çe-
kildi. Dizi oyuncularından
Tutkum Ertok, “Yönet-

menimiz Kartal Çıdamlı,
kamera arkasıında olduğu

gibi bizi kamera önünde
de zorladı” dedi.

Ertok, “100leşme
gibi bir yapımda

yer aldığım için
mutluyum.
Zoru seviyo-
rum benim gibi

adrenalin

ba-
ğım-

lısı biri için
çok keyifliydi. Zor-
luklarla 100leştim,
artık yolum açık”
diye konuştu.
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BEN ADRENALiN
BAĞIMLISIYIM!

Prof. Dr. Muhammed
Emin Akkoyunlu, yaşam

kalitesini düşüren patlayan kafa
sendromunda yaşanan artışa dikkat
çekerek, “Uykuya dalarken kafanı-
zın içinde aniden patlama sesiyle
irkilerek uyanıyorsanız patlayan
kafa sendromuna yakalanmış olabi-
lirsiniz. Özellikle pandemi sonrası
bu sendromunu yaşayanlarda artış
gözlemleniyor” dedi. I SAYFA 2
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DiRENMEYE

Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine
hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay

15 gün hapisle cezalandırılmasına karar
verilmesinin ardından sosyal medya
hesabından bir paylaşım yapan eşi Dilek
İmamoğlu, “Asla kabul edilemeyecek, hukuk
dışı kararlarla ülkesini seven insanları
yıldıramayacaksınız.
Biz direnmeye, herke-
sin kendini güvende
hissedebileceği bir
hukuk düzenini ülke-
mizde yeniden inşa
etmek için mücadele
etmeye devam edece-
ğiz” paylaşımını yaptı.
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Recep
Tayyip
Erdoğan

PATLAYAN

KAFA
SENDROMU!

İMAMOĞLU: HALKIN VERDİĞİ YETKİYİ BİR AVUÇ İNSAN ALAMAZ

IMAMOGLU’NA
SIYASI YASAK!

Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de
vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Saraçhane, ne çektiniz be!
Bundan yıllar önce okuduğu bir şiirle mahkum
olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı”
dedi. Akşener daha sonra “Biz yuhalamayız,
biz gereğini yaparız. Bugün söz veriyorum,
bu şarkı da burada bitmeyecek. İnsanlar
korktuğu zaman zulüm yaparlar, haksızlık
yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim için verilen
bu kararın arkasında bir büyük korku var. Onlar
korkuyor, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet,
kahrolsun istibdat diyoruz” tepkisini gösterdi.
Akşener, “Sandıkta gereğini yapacaksınız. Bu
cezayı sandıkta yırtacaksınız” dedi.

YAŞASIN HÜRRiYET
KAHROLSUN iSTiBDAT

AK Parti MKYK
üyesi Şamil Tayyar,

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na YSK baş-
kanı ve üyelerine hakaret
ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7
ay 15 gün ceza verilmesine
tepki gösterdi. “Muhtemel
rakibimizi 6’lı masa değil

mahkeme belirledi” diyen
Tayyar, “İmamoğlu’nun
önündeki tüm parti içi
bariyerleri yıktı, adaylık
yolunu açtı. Siyasetin
doğal akışına yön verdi.
Çöküşteki İmamoğlu’na
can simidi oldu. Kılıçda-
roğlu ve ekibini ise üzdü”
ifadelerini kullandı.
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Rakibimizi
mahkeme
belirledi!

YABANCI HAKEM
MORAL BOZABİLİR

HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Sadece İstanbul'a değil,

Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye,
Sinop'a, Diyarbakır'a, Trabzon'a, bütün
şehirlere sesleniyorum. Bugün burada
yaşatılan şey, ülkemizin her yerinde
insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe
ayağa kalkacağız. Bizi mahkum

etmeye kalkanları pişman
edeceğiz. Sandıkta

edeceğiz” dedi.



KARDIYOLOJI Uzmanı 
Prof. Dr. Nuri Kuroğlu 
soğuk kış günlerinde kalp 

sağlığını koruyabilmek için şu 
önerilerde bulundu: 

l Kar küreme esnasında sık sık 
mola verip, kalp üzerine fazla yük 
bindirmemeli.
l Efor öncesinde ve esnasında 
ağır yemeklerden kaçınmalı.

l Düzenli sıcak yemek ve içecek-
ler tüketmeli.
l Kat kat giyinmeli.
l Alkol tüketmemeli.
l Aşırı ağır yük kaldırmamalı.
l İç oda sıcaklığının en azın-
dan 16-18 Co olmasına dikkat 
edilmeli.
l Risk altındaki hastalar grip ve 
zatürre aşısı olmalı.

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.KALPKALP ICIN  ICIN 

COK RISKLICOK RISKLI
SOGUK HAVASOGUK HAVA

Soğuk hava vücut ısısının 
düşmesine neden olur. Bu 
nedenle kalp vücut ısısının 

düşmemesini, vücut ısısının 
yüksek kalmasını sağlayabilmek 
daha fazla çalışmak zorunda 
kalır böylelikle kan basıncı ve 
nabız sayısı artar. Medicana 
Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğ-
lu, soğuk havaların kalp damar 
hastaları, kalp yetmezliği veya 
yüksek tansiyonu olanları olum-
suz etkileyebileceğini söyleye-
rek bazı önerilerde bulundu. 

Ağır iş yapanlar dikkatli olmalı
Soğuk havalarda dışarıda 

olanların aşırı efordan kaçın-
maları, kar küreme gibi ağır 
işler yaparken dikkatli olmaları 
gerektiğini söyleyen Kardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu, 
“Rüzgarlı havalarda yağmura 
veya kara karşı yürümek bile 
kalp hastalığına bağlı göğüs 
ağrılarını veya kalp krizlerinin 

tetikleyebilir. Hava sıcaklığın-
da görülen her yüzde 10’luk 
azalma kalp krizi riskinde yüzde 
7 artışa yol açar. Ciltte bulunan 
bazı reseptörlerin ve sempatik 
sinir sisteminin uyarılması, ay-
rıca kandaki pıhtılaşmanın art-
ması krizlere neden olmaktadır. 
100 bin kişinin dahil edildiği bir 
çalışmada ocak ayında, ağustos 
ayına göre kan basıncında yük-
selme ve obezitenin bir göster-
gesi olan bel çevresinde artma 
söz konusu. Buna neden olarak 
yaz aylarındaki aşırı sıcakların 
vücut damarlarında genişleme-
ye ve terlemeye neden olarak 
kan basıncını düşürmesi göste-
rilmektedir” diye konuştu. 

Doğru giysileri seçmek önemli
Vücut ısısısın 35 Co altında 

olması hipotermi olarak adlan-
dırıldığını ifade eden Prof. Dr. 
Kuroğlu, şunları ekledi: “Vücu-
dun iç ısısının normal tutulması 
için gereken enerjinin üretileme-

mesi sonucu ortaya çıkar. 
Ölümcül bir durum olup 
kişide titreme, uyku hali, 
hareketlerde yavaşlama, 
bilinç bulanıklığı koordi-
nasyon eksikliği gibi ön 
bulgulara neden olur ve 
sonunda kalp yetmezli-
ğine bağlı ölüm gelişebi-
lir. Çocuklar ve yaşlılar 
özellikle daha riskli grubu 
oluştururlar. Hava sıcaklığındaki 
düşüşün yanı sıra yağmur, kar 
ve özellikle rüzgar vücut çevre-
sindeki koruyucu sıcak havayı 
dağıtarak vücut ısısının daha 
hızlı düşmesine neden olur. 
Ayrıca havanın nemli olması da 
kuru olmasına göre vücut ısısının 
kaybını hızlandırır. Vücut ısısını 
korumak için tek kat kalın giy-
siler yerine iç içe birkaç giysinin 
giyilmesi önemlidir. Vücut ısısı 
baş bölgesinden de kaybedilebil-
diği için şapka ve atkının kulla-
nılması da önerilmektedir. Ek 
olarak eller ve ayaklar daha hızlı 

soğuyacağından daha 
sıkı korunmalıdır. Soğuk 
havalarda dış ortamlarda 
alkol içilmemesinde fay-
da vardır. Alkol başlan-
gıçta cilt damarlarında 
genişlemeye bağlı olarak 
bir sıcaklık hissi oluştu-
rur ancak sonrasında hız-
la yaşamsal organlarda 
ısı kaybına neden olur.” 

Enfeksiyonlara dikkat edin
Kış aylarında grip hastalıkla-

rında artışlar görüldüğünü söy-
leyen Dr. Kuroğlu, “Basit nezle 
bulgularına ilaveten kas ağrı-
ları, baş ağrısı, öksürük ve ateş 
ortaya çıkabilir. Kalbin daha çok 
çalışmasına neden olacağından 
özellikle altta kalp hastalığı olan 
kişilerde tehlike yaratabilir. Bu 
nedenle yaşlı, kalp yetmezliği 
veya kronik bronşit gibi hastalık-
ları olan kişilerin grip ve zatürre 
aşısı olmalarında fayda vardır” 
dedi. DHA

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kuroğlu, “Vücut ısısını korumak için tek kat kalın giysi-
ler yerine iç içe birkaç giysinin giyilmesi önemlidir. Vücut ısısı baş bölgesinden de kaybe-
dilebildiği için şapka ve atkının kullanılması da önerilmektedir. Ek olarak eller ve ayaklar 
daha hızlı soğuyacağından daha sıkı korunmalıdır” diyerek bazı tavsiyelerde bulundu

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 
yaşam kalitesini düşüren patlayan kafa 
sendromunda yaşanan artışa dikkat çekerek, “Uykuya 
dalarken kafanızın içinde aniden patlama sesiyle 
irkilerek uyanıyorsanız patlayan kafa sendromuna 
yakalanmış olabilirsiniz. Özellikle pandemi sonrası bu 
sendromunu yaşayanlarda artış gözlemleniyor” dedi

Neler yapmalısınız?

Hadise yine yok!

Prof. Dr. Nuri 
Kuroğlu

Prof. Dr. M. Emin 
Akkoyunlu

MEDIPOL 
Mega Üniversite 
Hastanesi Uyku 

Laboratuvarı ve Uyku 
Bozuklukları Merke-
zi’nden Prof. Dr. Mu-
hammed Emin Akko-
yunlu, yaşam kalitesini 
düşüren patlayan kafa 
sendromunda (Explo-
ding Head Syndrome) 
yaşanan artışa dikkat 
çekti. Patlayan kafa 
sendromunun uykuya 
dalış sırasında kişinin 
kafa içinde sesli patla-
ma ve gürültü duyarak 
uyandığı uyku bozuk-
luğu olarak tanımlan 
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Mu-
hammed Emin Akko-
yunlu, “Patlayan kafa 
sendromunun bir diğer 
ismi ‘Epizodik Kranial 
Duyusal Şok’ ve bu isim 
bilimsel camiada çok 
daha fazla kullanılan 
bir isim ve 1920’lerde 
tanımlanan bir hastalık. 
1980’lerde ise biraz 
daha medyatik olan 
“Patlayan Kafa Sendro-
mu” ismi kullanılmaya 
başlıyor.  Bu hastalık 
aslında ‘Parasomniler’ 
adı verilen bir grup 
uyku hastalığının alt 
grubudur. Parasom-
niler, uyku sırasında 
uygun olmayan hareket, 
ses ve davranış bozuk-
lukları olarak ortaya 
çıkan bir hastalık gru-
budur. Bu gece terörü 
kâbus veya uyku felcin-
den farklı olarak şiddet-
li çarpıntılar, uykuya 
dalmakta zorluklar, ani 
gelen korkularda uyku 
kalitesini bozar” açıkla-
malarını yaptı.

Birçok kişiyi etkiliyor
Sendromun 50 yaşının 
üzerindekilerde, kadın-
larda, kariyeri yüksek 
kişilerde daha fazla 
görüldüğünü söyleyen 
Prof. Dr. Muhammed 
Emin Akkoyunlu patla-
yan kafa sendromunun 
nedenlerini şöyle anlat-
tı: “Aşırı bedensel yor-
gunluk veya psikolojik 
bir baskı yorgunluğu, 

gün içerisinde yaşanan 
korku ve stres kaynaklı 
durumlar, depresyon, 
anksiyete gibi klinik 
tedavi gerektiren bazı 
psikolojik rahatsızlıklar, 
merkezi sinir sistemini 
etkileyen bazı ilaçlar 
ve nikotin, kafein alkol 
gibi maddelerin kullanı-
mı semptomların ortaya 
çıkmasını tetikliyor. 
Bunun yanı sıra uzun 
süren gribal enfeksiyon-
lar eğer alt yapıda bir 
yatkınlık var ise sıklı-
ğında artış olabiliyor “

Stres etkileyici 
faktörler
Son dönemde patla-
yan kafa sendromuyla 
başvurulardaki artış 
yaşandığının bilgisini 
veren Prof. Dr. Akko-
yunlu, “Bilimsel güncel 
çalışmalar patlayan 
kafa sendromu ile 
Covid-19 ve influenza 
ilişkisini henüz net bir 
biçimde ortaya koyma-
dı. Ağır seyreden ve 
uzun süren enfeksiyon-
lar, stres düzeyindeki 
artışın patlayan kafa 
sendromuna tetikleyici 
güç olması güçlü bir 
ihtimal gibi görünüyor” 
diye konuştu.

Uyku bozukluğuna 
zemin hazırlıyor
Hastalığın tek başına 
ciddi bir patolojik so-
runlara yol açmadığını 
dile getiren Akkoyunlu, 
“Ancak sendrom sık 
yaşandığında uykusuz-
luk, yorgunluk, uykuya 
dalmada problem hatta 
bazen uykuya dalmada 
korku gibi durumlara 
yol açar. Gün içerisin-
de, gecenin getirdiği 
stresin devam etmesi 
veya geceleri oluşan 
çarpıntının ilerleyen 
süre içerisinde başka 
uyku hastalıklarına ze-
min hazırlar. Bu yüzden 
uykuya dalma sırasın-
da ses şikayetinden 
rahatsız olanlar vakit 
kaybetmeden uzmana 
görünmeli” uyarısında 
bulundu. DHA

KAFALAR 
BOZUK!

O Ses Türkiye’ 
yılbaşı özel bölümü-
nün jüri koltuğunda 

oturacak isimler belli 
oldu. Bu yıl Ebru Gündeş, 
Murat Boz, Yıldız Tilbe 
ve Seda Sayan yarışmacı-
lara puan verecek. Jüri, bu 
özel geccede birbirinden 
ünlü isimler için dönecek 
ve en beğendikleri yarış-
macıları kendi takımlarına 
dahil etmeye çalışacak. 
Jüride Hadise’nin yer 
almaması dikkatlerden 
kaçmazken, sosyal med-
yada tartışmalara neden 
oldu. Acun Ilıcalı’nın 
son dönemlerde magazin 

günde-
minden 
düş-
meyen 
Hadise’yi 
jüri 
olarak 
seçme-
mesi bir-
çok kişi 
tarafından “Eski dostlar 
düşman mı oldu?” şeklin-
de yorumlandı. Mehmet 
Dinçerler ile olaylı bir bo-
şanma süreci yaşayan Ha-
dise’nin sık sık gündeme 
gelmesinin Acun Ilıcalı’yı 
rahatsız ettiği iddia edildi. 
 HABER MERKEZI

KATARAKT HER YAŞTA GÖRÜLEBILIR
KATARAKT, göz içeri-
sinde görmeyi sağlayan 
doğal merceğin za-

manla yapısının bozulmasıyla 
ortaya çıkan bir hastalıktır. En 
sık sebebi yaşlanmayla olup, 
herhangi bir sebeple gençlerde 
hatta yenidoğan bebeklerde 
de görülebilir. Günümüzde 
gelişen teknolojiyle birlikte ya-
pılan lazerli katarakt ameliyat-
larında saydamlığını kaybetmiş 
merceğin yerine yapay mercek 
konularak, görme duyusu-
nun işlevi sağlıklı bir şekilde 
yerine getirilebiliyor. Bağcılar 
Dünyagöz Hastanesi Başheki-
mi Göz Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Hakan Özkan, “Katarakt, 
gözümüzün içerisinde gör-
memizi sağlayan gözün doğal 
merceğinin zamanla yapısının 
bozulmasıdır. Her yaşta ortaya 
çıkabilir. Bir bebek doğumsal 
olarak kataraktla doğabilir. 
Genel bilinenin aksine illaki 
yaşlılarda olacak diye bir şart 
yoktur” diyerek kataraktın be-
lirtilerini ve uygulanan tedavi 
yöntemini anlattı. 

Farklı farklı çeşitleri var
Kataraktın bir travmaya bağlı 
olarak da gözde gelişebileceği-
ni söyleyen Dr. Hakan Özkan, 
“Kullandığımız ilaçlara bağlı 
olarak gözümüzde katarakt 
gelişebilir. Ya da bazı sistemik 
hastalıklarla birlikte de yine 
katarakt gelişimi görülebilir. 
Fakat kataraktın en fazla gör-
düğümüz kısmı yaşa bağlı olan 
kısımdır. Bu senil katarakt 
olarak bilinir. Ve genellikle 
60 yaşın üzerinde zamanla 

görmenin bozulmasıyla giden, 
sanki bir tül perdenin arkasın-
dan bakıyormuş gibi görmemi-
ze sebep olan bir durumdur. 
Kataraktın da kendi içerisinde 
farklı çeşitleri vardır. Bazı 
insanlarda katarakt çok hızlı 
ilerleyebilirken bazı insanlarda 
daha yavaş olarak da ilerleye-
bilir.” dedi. 

Her yaşta görülebilen 
bir hastalık
Kataraktın genellikle görme 
bozukluğuyla seyreden bir 
hastalık olduğunu ifade eden 
Dr. Özkan, “Katarakt has-
talarda ağrıya, kızarıklığa ya 
da farklı semptomlara sebep 
olabilecek bir hastalık de-
ğildir, belli aşamaları vardır. 
Katarakt eğer çok gecikir ve 
çok ilerlerse gözümüzde farklı 
problemlere sebep olabilir. 
Göz tansiyonunu artırabilir 
ve gözün ön kısmında bazı 
reaksiyonlara sebep olabilir. 
Ancak katarakt çok ilerlemiş-
se o zaman kızarıklık ve ağrı 
gibi şikayetlere sebep olabilir. 
Her yaşta görülebilen bir has-
talıktır. Bir bebek annesinin 
karnından konjenital katarakt 
(doğumsal katarakt) olarak 
doğabilir. Anne karnında 
geçirilmiş bazı enfeksiyonlar 
ya da annenin geçirdiği bazı 
hastalıklar, annenin kullandı-
ğı bazı ilaçlar ve bunların yanı 
sıra genetik bazı malformas-
yonlar da bebeklerde katarak-
ta sebep olabilir. Genellikle 
bize gelen hastalar daha çok 
gözlük numaralarındaki 
değişikliklerden şüphelenerek 

geliyor. Fakat bu hastaların 
görmesinin azalması daha çok 
katarakta bağlı oluyor. Eğer 
katarakta bağlı görme azalma-
sı varsa biz gözlük numarasını 
değiştirsek de hasta gözlükten 
fayda görmüyor. Hastada 
katarakta bağlı görmede bir 
azalma durumu varsa böyle 
bir durumda mutlaka ameli-
yat yapmak gerekiyor” diye 
konuştu. 

Teknoloji çok değişti
Katarakt tedavisinde temel 
olarak yapılan işlemin ameliyat 
olduğunu söyleyen Dr. Özkan, 
günümüzde uygulanan tedavi 
yöntemi ile ilgili şu bilgileri 
verdi:  “Kataraktın gözlükle ya 
da ilaçla herhangi bir çözü-
mü yoktur. Eskiden katarakt 
ameliyatları dikişli yöntemlerle 
yapılıyordu. Fakat son tekno-

loji ile artık lazerle katarakt 
ameliyatı yapıyoruz. Ameli-
yat oldukça kısa süre devam 
ediyor ve genelde ameliyattan 
sonra hastalarımızı taburcu 
ediyoruz. Gözün içine kullanı-
lan mercekler de teknolojinin 
ilerlemesiyle oldukça değişti. 
Şu anda trifokal 3 odaklı mer-
cekleri kullanıyoruz. 3 odaklı 
mercek yakın, orta ve uzak 
odağı olan merceklerdir. Bu 
mercekler eğer hastanın gözü 
uygun ise hastanın gözüne yer-
leştirildiğinde gözlük ihtiyacı 
da tamamen ortadan kalkmış 
olur. Tek odaklı yani standart 
dediğimiz merceklerin kalitesi 
çok önemlidir. Çünkü bu mer-
cekler gözün içerisine takıl-
dıktan sonra ömür boyu gözün 
içerisinde yer alır. Ve adeta 
vücudumuzun, gözümüzün bir 
parçası haline gelir.” DHA

Kataraktın gözlükle ya da ilaçla herhangi bir çözümü olmadığını ve her yaşta ortaya çıkabildiğini söyleyen Göz 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özkan, “Eskiden katarakt ameliyatları dikişli yöntemlerle yapılıyordu. Fakat son 
teknolojiyle artık lazerle katarakt ameliyatı yapıyoruz. Şu anda trifokal 3 odaklı mercekleri kullanıyoruz” dedi
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Levent’te bir çalışanın doğum günü nedeniyle reklam ajansında top-
lanan 15 kişilik grup alkollü parti düzenledi. Gecenin sonunda kendi-
ni kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen reklam yazarı 32 
yaşındaki genç, geceyi geçirdiği ajansta ertesi gün ölü bulundu

Sancaktepe’de bir iş yerinin reklam panosunun kapısını gö-
züne kestiren şüpheli, kapıyı yerinden söküp motosikletine 
yükleyerek çaldı. Şüpheli, kapıyı sökmeye çalıştığı esnada 
ne sokakta yanından yürüyen vatandaşa ne de yoldan geçen 
araçlara aldırış etmedi. Şüpheli şahsın reklam panosunu 
sökmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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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
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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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EGLENCE OLUMLE EGLENCE OLUMLE 
SONUCLANDI!SONUCLANDI!

KATKATiiL YAKALANDI!L YAKALANDI!
Edinilen bilgiye göre, Orta-

köy’deki bir eğlence mekanına 
8 Eylül günü saat 01.00 sıra-

larında gelen Mesut B., Recep Ç. 
ve İnci Cennet E., içeri alınmayınca 
güvenliklerle aralarında yaşanan tar-
tışma sırasında içlerinden biri güvenlik 
görevlilerinden birine kafa atmıştı. 
Daha sonra 3 kişi yumruk, tekme ve 
sopalarla feci şekilde bayılana kadar 
dövülmüştü. Kavganın devamında 
sonraki günlerde yaşanan husumete 
dayalı olarak gerçekleştirilen silahlı 
çatışmada, eğlence mekanın güven-
lik görevlisi Yasin Keskin vurularak 
yaşamını yitirmişti. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Organize Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul 
İstihbarat Şube ekipleri, cinayete 
ilişkin yürütülen soruşturma çerçeve-
sinde tetikçiyi yakalamak için çalışma 
başlattı. Kamuoyunda “Barış Boyun” 

grubu olarak bilinen ve söz konusu 
grubun tetikçiliğini yapan “Daltonlar” 
isimli bir alt grubun mensuplarından 
A.E.’nın, Ataşehir’de olduğu bilgisine 
ulaştı. Zanlı, 5 Aralık’ta saklandığı eve 
düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Öte yandan cinayeti gerçekleştirdiği 
öne sürülen A.E’nin suç ortağıyla olay 
yerine geldiği anlar da güvenlik kame-
rasına yansıdı.

Cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan şüphelinin, 16 Nisan 
2022 tarihinde Beyoğlu’nda evinin 
önünde silahlı saldırı sonucu öldü-
rülen Y.U. cinayetinde de rol aldığı 
ve o cinayete karıştığı tespit edildi. 
Yakalanan katil zanlısı, polisteki ifade 
işlemleri tamamlandıktan sonra 8 
Aralık’ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli 
sevk edildiği adli makamlarca tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

Beşiktaş Ortaköy’de bir eğlence mekanının önünde yaşanan silahlı çatışmada öldürülen güvenlikçi Yasin Keskin’in katil zanlısı 
yakalandı. Failin, 16 Nisan’da Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin cinayetinde de rol aldığı ortaya çıktı

ARNAVUTKÖY’DE bir gece-
konduda henüz bilinmeyen 
nedenle yangın çıktı. Itfaiye 

ekipleri tarafından kısa sürede 
söndürülen yangın çevredekiler ta-
rafından cep telefonu kameralarıy-
la görüntülendi. Yangın, dün saat 
14.30 sıralarında Mustafa Kemal 
Paşa Mahallesi Nargile Sokakta bu-
lunan bir gecekonduda çıktı. Kısa 
sürede gecekondunun çatı kısmı 
alevlere teslim oldu. İhbar üzerine 
olay yerine itfaiye ve polis ekip-
leri sevk edildi. Polis yangın yeri 
ve çevresinde güvenlik önlemleri 
alırken, itfaiye ekipleri yangını 
söndürmeye yönelik çalışma yaptı. 
Yangın, kısa sürede kontrol altına 
alınarak söndürülürken, ev sahibi 
yanan evini hüzünle izledi. DHA

Gecekondu 
alev alev yandı

OLAY, önceki gün saat 14.00 
sıralarında Beşiktaş Levent’te 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, akşam saatlerinde yaşadığı Malte-
pe Zümrütevler Mahallesi’ndeki evinden 
çıkan 32 yaşındaki Erdi Erden, kuzeni 
Gökhan A.’nın sahibi olduğu ve kendi-
sinin de çalıştığı reklam ajansına geldi. 
Burada ajansın bir çalışanının doğum 
günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 
kişilik grup, alkollü parti düzenledi. Ge-
cenin ilerleyen saatlerine kadar devam 
eden ve uyuşturucu madde de kulla-
nıldığı iddia edilen parti sonrası grup, 
ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak 
Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’ya kendi-
ni kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini 

ve ajansta kalacağını söyledi.

Kendimi kötü hissediyorum demiş
Bunun üzerine Gökhan A. ajanstan ay-
rılarak evine giderken, Erden ise geceyi 
ajansta geçirdi. Partinin ertesi günü Erdi 
Erden’den haber alamayan yakınları, 
kuzeni Gökhan A.’yı aradı. Kuzeni de 
cep telefonundan Erden’e ulaşamaması 
üzerine sahibi olduğu reklam ajansına 
gitti. İçeriye giren Gökhan A., Erden’i 
yattığı koltuktan yere düşmüş bir şe-
kilde hareketsiz halde buldu. Erden’in 
kendine gelmemesi üzerine Gökhan A. 
sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar 
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
gencin üzerinde yaptığı incelemeler so-
nucunda hayatını kaybettiğini belirledi. 
Bunun üzerine olay yerine gelen Beşik-
taş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, 
gencin cesedi üzerinde ve ajansta bir 
süre inceleme yaptı.

Uyuşturucu ele geçirildi
Partinin yapıldığı masada çok sayıda 
boş alkol şişesi görülürken, Erden’in 
çantasında ise 2 adet içime hazır halde 
uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay 
yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının 
ardından alkol şişeleri ve uyuşturucu 
maddelere el konulurken, gencin cansız 
bedeni ise cenaze aracıyla Bahçeliev-
ler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı morguna kaldırıldı. Gencin 
bedeni üzerinde yapılan ön otopsi ince-
lemesinde, yüksek dozda alkol aldığı ve 
uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle 
kalp krizi geçirdiği iddia edildi.DHA

İSTANBUL Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör ve 
Örgütlü Suçlar Bürosu 

tarafından yürütülen soruştur-
ma kapsamında, Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü’ne 
gelen ihbarlar üzerine, şüphe-
lilerin İstanbul’da farklı banka-
lara ait ATM’lerden cep bank 

ve QR kod yöntemleri ile yasa 
dışı bahis paraları çektikleri, 
bu paraları çeşitli yöntemlerle 
farklı kişi-kurumlara naklede-
rek, haksız kazanç sağladığı 
tespit edildi. Suç örgütüne 
yönelik operasyonda 34  şüp-
helinin yakalanması amacıyla 
Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, 

Bahçelievler, Üsküdar, Fa-
tih, Beylikdüzü, Arnavutköy, 
Sultangazi, Zeytinburnu ve 
Eyüpsultan’da farklı adreslere 
yönelik olarak eş zamanlı ope-
rasyon yapıldı. Şüphelilerden 
27’si gözaltına alınırken, 7’sini 
yakalama çalışmaları devam 
ediyor. DHA

Bahis çetesine operasyon!
İstanbul’da yasa dışı bahis paralarını, farklı kişi ve kurumlara naklettikleri iddiasıyla 34 şüpheli 
hakkında 11 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı

İNCELEMELERİN ardından baba Hüse-
yin Erden’e teslim edilen Erdi Erden’in 
cenazesi Maltepe Zümrütevler Mahalle-
si’ndeki Halil İbrahim Camii’ne götürül-
dü. Erden’in cenazesi ikindi namazının ar-
dından kılınan cenaze namazı sonrasında 
Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. 
Reklam yazarlığı yaptığı öğrenilen gencin 
2013 yılında Erzurum Atatürk Üniversite-
si’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölü-
münden mezun olduğu ve birçok reklam 
filmi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

SANCAKTEPE’DE Emek 
Mahallesinde 12 Aralık 
pazartesi günü saat 00.15 

sıralarında yaşanan olayda, moto-
siklet ile bir iş yerinin önüne gelen 
şüpheli şahıs, iş yerinin reklam pa-
nosunun kapısını gözüne kestirdi. 
Reklam panosunun kapısını sök-
meye çalışan şahıs, bir süre uğraşıp 
başarısız olunca motosikletinden 
aldığı aparatlar ile kapıyı sökerek 
motosikletine yükledi. Şahıs, rek-
lam panosunun kapısını sökmeye 
çalıştığı esnada ne sokakta yanın-
dan yürüyerek geçen vatandaşa ne 
de yoldan geçen araçlara aldırış 

etmedi. Şahıs çaldığı kapı ile bera-
ber metruk bir alana kaçtı.

Polis yakaladı
Olay ile ilgili çalışma başlatan 
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdür-
lüğü görevlileri, motsikletin Emek 
Mahallesinde bir ikamet adresi 
önünde park halinde olduğunu 
gördü. Eşkâl bilgileri ile birebir 
uyum sağlayan şahıs, motosiklete 
binmek üzereyken polis tarafın-
dan kıskıvrak yakalandı. Kimlik 
bilgileri tespit edilen H.Ç. isimli 
şahsa yönelik yapılan sorgulama-
da, reklam pano kapısını kendi-

sinin çaldığı ve motosikletin de 
çalıntı olduğu tespit edildi. Konu 
ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 
“açıktan hırsızlık” ve “motosiklet 
hırsızlığı” suçundan 13 Aralık tari-
hinde adli makamlara sevk edildi. 
Şahsın reklam panosunun kapısını 
sökerek çalmaya çalıştığı anlar 
ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde motosikletinden 
inen şahıs reklam pano kapısını 
sökmeye çalışıyor. Kapıyı sökme-
de kullanacağı aparatları almak 
üzere motosikletine giden şahıs o 
esnada yanından geçen vatandaşa 
da aldırış etmiyor. DHA

KIMSEDEN KIMSEDEN 
CEKINMEDI!CEKINMEDI!

Uyuşturucuya 
bağlı kalp krizi Kamyon devrildi şoför öldü!

Herkesi 
şaşkına 
çevirdi!

Site otoparkında  
INTIHAR ETTI

BÜYÜKÇEKMECE’DE 
D-100 Karayolu’nda mut-
fak tüpü taşıyan kamyon, 

şoförün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi nedeniyle devrildi. 
Kazada yaralanarak hastane-
ye kaldırılan kamyon şoförü 
hayatını kaybetti. D-100 Kara-
yolu Kumburgaz mevkiinden 
Beylikdüzü yönüne seyir halinde 
olan Yener K. yönetimindeki 
24 AAE 731 plakalı mutfak 

tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 
sıralarında, şoförün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu devrildi. İhbar üzerine kaza 
yerine birçok polis, itfaiye ve 
sağlık ekibi sevk edildi. Ağır 
yaralanan Şoför K., kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
Ekipler tüplerin patlama ihti-
maline karşı önlemler aldı. Kaza 
nedeniyle bölgede trafik yoğun-
luğu meydana geldi. DHA

SANCAKTEPE’DE akan 
trafiğin ortasında oturan 
küçük kız görenleri şaşkına 

çevirdi. O anlar bir sürücünün 
cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Olay, Sancaktepe’de 8 Aralık 
Perşembe günü akşam saatlerin-
de meydana geldi. Bir kız çocuğu 
akan trafiğe aldırış etmeden 

yolun ortasında daki-
kalarca oturdu. Küçük 
kızın hem kendi canını 

hem de trafiği tehlikeye düşür-
düğü o anlar bir sürücünün cep 
telefonu kamerasına yansıdı. 
Görüntülerde, küçük kızın yolun 
ortasında oturduğu, otomobil 
sürücülerinin aldırış etmeden 
yoluna devam ettiği, bir süre son-
ra kızın ayağı kalkarak koşarak 
uzaklaştığı görülüyor. DHA

BEYLİKDÜZÜ’NDE 
bir şahıs, yaşadığı sitenin 
otoparkında aracının içinde 

kafasına tabanca ile ateş ederek 
intihar etti. Haberi alan yakınları 
ise olay yerine geldiklerinde göz-
yaşlarına boğuldu. İddiaya göre 
Tamer Arda isimli şahıs, yaşadığı 
sitenin otoparkında arabasının 
içinde site sakinleri tarafından 
ölü halde bulundu. Arda’nın site 
yöneticisi olduğu öğrenilirken, 
vatandaşlar durumu polis ekip-
lerine haber verdi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 



B akırköy Kent Savunma-
sı’nın çağrısı ile Özgür-
lük Meydanı’nda

toplanan vatandaşlar, H.K.G.
isimli çocuğun 6 yaşında evlen-
dirilip istismara maruz bırakıl-
masına tepki gösterdi.
Bakırköy Kent Savunması Söz-

cüsü İlknur Türkoğlu’nun okuduğu basın
açıklaması sırasında, “Karanlığa teslim
olmayacağız”,”Susma haykır, istismara
hayır”, “Tarikat, cemaat hepsi kapatılsın”,
“Laiklik yoksa karanlık var”, İstismarı ak-
lama, suça ortak olma”, “Erkek adalet
değil, gerçek adalet” şeklinde sloganlar
atıldı.

Sesleri olmaya geldik

Basın açıklamasında, “Biz Bakırköy Kent
Savunması ve Bakırköy’deki tüm demo-
kratik güçleriz. Biz bugün buraya bedava
baklava, bedava bulgur ya da bedava

kömür için gelmedik. Biz bugün buraya
hayatları harcanan çocuklarımız ve genç-
lerimizin sesi olmak için geldik” didyen
İlknur Türkoğlu, “Sapık zihniyetli tarikat-
larda yıllarca istismara uğrayan ve sustu-
rulan çocukların hakkını savunmaya
geldik. Biz bugün buraya susturulan o ço-
cukların sesi olmaya geldik. Çocuklara
göz diken sapıklara ve onların suçlarını
aklayanlardan hesap sormaya geldik. Son
yıllarda tarikatlarda, çocukların gençlerin
başına gelenler hepimizin canını yakıyor.
Ensar vakfında 40 küsur erkek çocuğu-
nun istismara uğradığını biz biliyoruz, siz
de biliyorsunuz. Kimbilir daha kaç tanesi-
nin başına aynı şeyler geldi ve susturuldu-
lar. Aladağ’daki tarikat yurdunda yanan
kızlarımızın acısını içimizde taşıyoruz. Ai-
leleri kimbilir nasıl susturuldular. Cemaat
yurdunda yaşadıkları yüzünden intihar
eden daha 20 yaşındaki Enes Kara’nın
acısı hala taze. Kimbilir daha kaç genç in-

tihar etti ve intiharları örtbas edildi bilmi-
yoruz. İşte bugün biz hepsinin feryadı
olmak için buraya geldik” ifadelerini
kullandı.

Neden susuyorsunuz?

Türkoğlu, “Ülkemizi ve çocuklarımızı din
kisvesi altında her türlü pisliği yapan sap-
kın tarikatların eline teslim eden siyasi ik-
tidardan hesap sormaya geldik. Dinin de
özgür iradenin de temeli ve güvencesi
olan laik düzeni yıkmaya çalışan, elinde
kılıçla dolaşan ortaçağ yobazlarına sesle-
niyoruz; 6 yaşındaki bir kız çocuğunun
başına gelenleri duyduğunuz halde neden
susuyorsunuz? Yeşili ağacı kenti koruyan
insanları derdest edip bir günde hapse tı-
kıyorsunuz da, yıllardır bildiğiniz tanıdığı-
nız sapıkları neden tutuklamıyorsunuz?
Yoksa size göre de 6 yaşında bir kız çocu-
ğunun kendisinden 30 yaş büyük bir sa-
pığa eş diye teslim edilmesi normal mi?

Kadınları giysileri yüzünden günlerce linç
edip hedef gösteriyorsunuz ama bebek
denecek yaştaki çocukları evlendirenler-
den neden hesap sormuyorsunuz?” diye
sordu.

Ahkam kesiyorsunuz

“Televizyona çıkıp her konuda ahkam ke-
siyorsunuz ama 10 gündür tüm top-
lumda infial yaratan bu olayın
arkasındaki tarikat hakkında neden tek
olumsuz söz söyleyemiyorsunuz?” diye
soran Türkoğlu, “Yoksa son 20 yıldır hal-
kın dini duygularını sömürerek ve top-
lumu planlı bir şekilde cahil bırakarak
kurduğunuz saltanatınız başınıza yıkılır
diye mi korkuyorsunuz? Tek derdi kendi
saltanatını korumak olan ama çocukları
korumayan düzeniniz de çocuklara daha
bebek yaşta göz koyan, onlardan tahrik
olan sapık tarikatlar da başınıza yıkılsın”
tepkisini gösterdi.
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H erkese merhaba bildiğiniz üzere
altı yaşında evlendirilen küçük bir
kız çocuğunun feryadının üzerine

ülke ayağa kalktı. Bu konuya bizim de tep-
kisiz kalmamız bize yakışmazdı. Daha ön-
ceki yazılarımda bu konulara değinmiştim.
Ama hangi konuda olursa olsun hata ya-
panlar hatalarını bile bile yapmaya devam
ediyorlar. İnsanlık dışı olaylar devam edi-
yor. Oyun oynatmak yerine gelinlik giydirip

evlendirmek gerçekten akıl dışı mantıksız
bir olay ve hiçbir açıklaması yok bence.

Peki hiç kimse farkına varmadı mı?
Hadi anne baba cahil hiçbir konu komşu
kimse mi durumu görmedi ya da görmez-
den geldi desek daha doğru olur. İşte eksik
olduğumuz yanımız burası maalesef duyar-
sız kalıyoruz. O kız o yaşta evlendirilme-
seydi o istismara maruz kalmayıp
psikolojisini doğru yönetebilecekti. Gelece-
ğini çok düzgün inşaa edecekti iyi ya da
kötü ama en azından geleceği kendi elinde
olacaktı.

Devletten gelen bir hamle, Hi-
ranur Vakfı'nın kurucuları arasında yer
alan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşın-
dayken evlendirilmesiyle ilgili hazırlanan
yeni iddianamenin ardından açılan dava 30
Ocak 2023'e alındı. Bence bu tarih bile geç

yargının bu davayı hemen karara bağla-
ması gerek. Ancak içimiz böyle soğur. 6
yaşında evlilik skandalıyla ilgili ikinci bir
soruşturma daha var. O dönem dosyaya
bakan savcı kemik testine dayanarak, kızın
18 yaşını bitirdiğine işaret etti. Ailesinin ve
kendisinin rızasıyla Kadir İstekli ile birlikte
olduklarına atıf yaparak, takipsizlik kararı
verdi.

"Yaşını hileyle büyüttüler" iddiası

Ancak mağdur kızın 2012 yılındaki
kemik testinde resmi belgede sahtecilik ya-

pıldığı öne sürüldü. 14 yaşında olan kızın
kemik testine başka birinin sokulduğu ve
21 yaşındaymış gibi gösterildiği iddiana-
meye yansıdı. 6 yaşında evlilik haberinin
gündem olmasıyla Hakimler ve Savcılar
Kurulu, 10 yıl önce takipsizlik kararı veren
o savcı hakkında inceleme başlattı. Yazıma
son vermeden önce umarım adalet yerini
bulur ve biz artık bu konuları konuşmuyor
oluruz. Neden genç bir arkadaşımızın bilim
ile alakalı yaptığı güzel bir çalışmayı, bu-
luşu konuşmayalım ki. Tekrar güzel şeyler
konuşmak üzere...

Bu kadarına pes!

Silivri Belediyesi, öğrencilere yönelik destek-
lerine bir yenisini daha ekliyor. Devlet üniver-
sitelerinin örgün eğitim programlarında

okuyan ya da özel üniversitelerde yüzde 100 burslu oku-
yan lisans ve ön lisans öğrencilerine, BizdenSize Sosyal
Market aracılığıyla aylık 500 TL burs vermeye başlıyor.
Ailesi Silivri’de ikamet eden ve not ortalaması 3,0 ve
üzeri olan öğrenciler, gerekli olan başvuru evraklarıyla
BizdenSize Sosyal Market’e müracaat ederek ocak ayın-
dan itibaren verilmeye başlanacak destekten faydalana-
bilecekler.

Çok mutluyuz

Üniversite öğrencilerine yönelik burs projesi hakkında
açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i emanet ettiği
gençlere yönelik birçok hizmet ve projeyi hayata geçir-
dik. Bunlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi son 2 yıldır üniversiteye yeni
başlayan öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi yap-
mıştık. Şimdi de devlet üniversitelerinin örgün eğitim
programlarında okuyan öğrencilerimize aylık 500 TL
burs vermeye başlıyoruz. Buradaki muradımız hem ço-
cukları üniversitede okuyan ailelere destek olmak hem
de öğrencilerimizi geleceğe yürüdükleri bu yolda yalnız
bırakmamaktır. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize eğitim
hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman onların ya-
nında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.
HABER MERKEZİ

Öğrencilere
aylık 500 TL

serapsahin8487@gmail.com

yaşamaya daİr

Serap ŞAHİN

Bakırköy Kent Savunması,
6 yaşında bir kız çocuğunun

evlendirilmesi ve istismara uğradığı
yönündeki iddialara üzerine bir

basın açıklaması yaptı. Açıklamada,
"Biz bugün buraya bedava baklava,
bedava bulgur ya da bedava kömür

için değil, hayatları harcanan
çocuklarımız ve gençlerimizin

sesi olmak için geldik.
Çocuklarımızı koruyamayan
düzeniniz yıkılsın" denildi

SELVİ
SARITAÇ

HABER

DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!
DUZENINIZ
YIKILSIN!

Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası, İstanbul Halciler Derneği işbirliğiyle gerçekleşen toplantıda, hal
esnafının desteğiyle toplanan 3.6 ton meyve sebzenin, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıtılacak.
Belediye Başkanı Çebi, “Hemşehrilerimizin dertlerini dert edinen bir ekiple birlikte çalışıyoruz” dedi

Bayrampaşa Ha-
li’nde gerçekleştirilen iş-
birliği toplantısına; İBB

Hal Müdürü İsrafil Aydın ve Hal-
Der Başkanı Numan Dayan, Kü-
çükçekmece Belediyesi Özel
Kalem Müdürü ve Sosyal Yardım
İşleri Müdür Vekili İlyas Dikici,
İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanı Ahmet Atalık, Yönetim
Kurulu İTO Meyve - Sebze Ko-
mitesi Başkanı Abdulmuti Baran
katıldı. Toplantıda, Küçükçek-
mece Belediyesi Gıda Bankası gö-
revlileri Bayrampaşa halindeki
tüm esnafa Gıda Bankası çalış-
malarının yer aldığı broşürleri da-
ğıtarak bilgilendirme yaptı.
Ekiplerin özenli çalışmaları sonu-
cunda sabah saatlerine kadar 3.6
ton gıda bağış olarak toplandı.
Toplantıda bağışların süreklilik
kazanması için görüşmeler ger-
çekleştirildi.

Herkesin yüzü gülsün

Küçükçekmece’de daha çok ihti-
yaç sahibine ulaşmak için çalış-

malarını sürdürdüklerini ifade
eden Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Dayanışmanın ve sevginin
geçtiği tek banka olarak nitelen-
dirdiğim Gıda Bankası üzerinden
kurduğumuz dayanışma ağını,
genişletmek ve güçlendirmek isti-
yoruz. Hemşehrilerimizin dertle-
rini dert edinen bir ekiple birlikte
çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüz, projelerini üre-
tirken, hizmet verirken vatandaş-
larımızın mutluluğunu gözetiyor.
Küçükçekmece’de insanların
yüzü gülsün istiyorum, sorunla-
rını birlikte çözelim, birlikte daya-
nışma içinde, kent ruhunu
yansıtacak işler yapalım istiyo-
rum. Bu anlamda özverili çalış-
malarından dolayı ekip
arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Gıda Bankası’na yapılan
tüm bağışlar, tamamen resmi ve
yönetmeliklere uygun olarak ger-
çekleştiriliyor. Bize destek olan
tüm bağışçılarımıza teşekkür edi-
yorum” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Silivri Belediyesi, ailesi Silivri’de ikamet eden,
devlet üniversitelerinin örgün eğitim
programlarında okuyan ya da özel üniversitelerde
yüzde 100 burslu okuyan lisans ve ön lisans
öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye başlıyor
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Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

N erede iki veli ile karşılaşsam sohbetlerinin en
temel konusu çocuklarının ders notları, not or-
talamaları, deneme sınavlarındaki sıralaması,

hangi dershaneye gittiği gibi konular oluyor. Buradan
anlıyoruz ki neredeyse tamamen çocuk ve çocuklarımı-
zın sınav başarısı odaklı bir hayat sürüyoruz. Çocukla-
rın yarış atı gibi yarıştırılması bir yana velilerde
çocuklarının başarıları üzerinden yarış içindeler. Bir
ebeveyn olarak başarılarını ve yeterliliklerini çocukla-
rın aldığı notlarla ölçer olmuşlar. Bu konu en başta
aile yapısına zarar verirken hem çocuk hem de ebe-
veyn açısından son derece yıpratıcı ve stresli bir yaşam
biçimi olduğunu düşünüyorum. Aile içerisinde konuşu-
lan tek konu belki de çocukların dersleri, ödevleri, sı-
navları ve notları…

Anne babalar asıl rolleri olan anne babalıklarını
unutup öğretmen rolü ile çocukla ilişki kurar olmuş.
Yani ailede rol kavramı karışmış, görev ve sorumluluk-
lar değişime uğramış durumda. Neredeyse aile içi ileti-
şim yok denecek kadar az, birlikte geçirilen kaliteli
zaman yok gibi. Bu yazdıklarımı okuyan bazılarınız ne
güzel işte aileler çocuklarıyla ne kadar ilgili, çocukla-
rının başarısı için gayret gösteren aileler görüyoruz
diye düşünebilir. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyo-
rum. Fazla kontrolcü, kaygılı, hırslı ebeveynlerin yetiş-
tirdiği stresli, kaygılı ve çocukluğunu soru bankaları
arasında tüketen mutsuz, teknoloji bağımlısı, iletişim
yeteneği köreltilen çocuklar görüyorum. Toplumun te-
meli aileyi bu çıkmaza sürükleyen konun eğitim siste-
miyle alakalı olduğu düşünüyorum. Bu sonuca nasıl
ulaştığımı birkaç örnek ile paylaşabilirim. En başta
okullar açılır açılmaz yapılan ilk çalışma kurulan
WhatsApp gruplarına velileri eklemek ve böylece veliyi
eğitime dahil etmek oluyor. Bu kurulan gruplarda
ödevler, sınavlar tüm bilgilendirmeler yapılıyor.

Çocukların ödevlerini, sınav tarihlerini veliler takip
ediyor. Böylelikle veli öğrencinin üstlenmesi gereken
sorumlulukları üstlenirken, çocuk hem sorumluluk
alma yeteneğini yitiriyor diğer yandan sürekli ebevey-
nin kontrolü altında olmaya mecbur kalıyor. Bu pay-
laştığım örnek aslında en masum olanı, çünkü
grupların kurulum amacı bazı konularda velileri toplu
olarak bilgilendirmek. Diğer bir konu ise ailelerin ço-
cuklarından yüksek not beklentisi nedeniyse, çocuğu
ortaokula başladığı ilk yıldan itibaren pek çok ailenin
özel dershanelere göndermeleri oluyor. Yüksek ücret-
lerle kayıt yaptırdıkları dershanelere gönderdikleri ço-
cuklarından da yüksek puanlar beklemek hakları gibi
görüyor. Anne baba diyor ki; “ben senin için çalışıyo-
rum, yok canımla senin geleceğin için özel dershaneye
gönderiyorum, sende görevini yerine getirip başarılı
olmak zorundasın” diyerek çocuğun omuzlarına büyük
bir stres yüklüyor. Düşünüyorum da bizim zamanı-
mızda ortaokulda dershaneye gitmek diye bir şey
yoktu.

Dershaneye lise son sınıfta üniversite sınavına hazır-
lık için gidilirdi. Şimdi bakıyorum da ortaokul çocuk-
ları içinde dershaneye gitmeyen çocuk sayısı çok azdır.
Öğretmenler bile eğer iyi bir lise hedefliyorlarsa çocuk-
ların dershaneye gönderilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Bu durum beni düşündürüyor. Bundan anlamamız ge-
reken okullar da verilen eğitim çocukları sınava hazır-
layacak düzeyde değil bu nedenle özel bir dershaneye
gitmeleri şart. Bence bu bir ülkenin eğitim sistemi için
utanç verici olmalı. Eğer ki devlete ait bir eğitim kuru-
munda öğrencilerin büyük çoğunluğu özel dershaneler-
den eğitim almak zorunda kalıyorsa burada bir durup
düşünmek gerekmez mi? Eksiğimiz, öğrencilerimize
yetemediğimiz nokta neresi diye düşünüp eğitim siste-
mine bir düzenleme yapılması lazım gelmez mi?
Bende bir veliyim ve bazen çocuğun ne ders işlediğine
bakıyorum. Bir de yapılan deneme sınavlarının kitap-
çıklarına göz gezdiriyorum. Okulda derslerde çözdürü-
len sorularla, sınavlarda çıkan soruların alakası yok.
Çocuklar müfredat gereği yapılan sınavlardan yüksek
notlar alırken deneme sınavlarında hüsrana uğruyor-
lar. Okullarda verilen eğitim beceri temelli soru üzerin-
den değil fakat sınavda çıkan sorular beceri temelli
sorular oluyor. Beceri temelli soru dedikleri bir soru
neredeyse bir sayfa çocuk soruyu okuyana kadar soru-
nun başında ne yazdığını unutuyor. LGS’de çocuk en
hızlı şekilde soruyu okuyacak, soruyu doğru anlaya-
cak, çözecek ve bunu öyle bir hızda yapacak ki bir ya-
nandan zamanla yarıştığını unutmayıp, zamanı da
doğru yönetecek. Tüm bunları on üç, on dört yaşında
çocuklar yapacak. Bu çocuklar ne zaman çocuklukla-
rını yaşayacak. Ortaokulda başlayan maraton hiç bit-
miyor hadi iyi bir lise kazandı şimdide 4 yıl iyi bir
üniversite için çalışmaya başla, hadi oda oldu iyi bir
üniversite kazandı bitti mi hayır. Üniversite de bitti
sonra… Sonrasını da söyleyeyim üniversite mezunu
çok aralarından sıyrılıp işe girmen için onlardan seni
ayıracak başka bir yeteneğin olmalı. İleri seviyede ya-
bancı dil bir yetmez iki tane olmalı, yüksek lisansını da
yapmış olmalısın, alanınla ilgili bulduğun her kurs,
eğitim ne varsa katılıp bir sürü sertifika almalısın.
Bunları yaparken işsiz olduğun için hala ailenin seni
maddi olarak desteklediğini sakın unutma, üzerinde
emekleri çok ve artık yaşlanıyorlar. Sıra sende elin bir
an önce ekmek tutmalı ve ailene destek olmalısın.
Sonra bir türlü hedefe ulaşamayan, emeklerinin karşı-
lığını alamamaktan yakınan depresyondaki eğitimli
işsiz gençler ordusu. Eğitim sistemi başarı üzerine ku-
rulu fakat başarılı gençler için devlet tarafından bir
gelecek yok ne yazık ki…

Ülkede işsizlik var denilince işsizlik yok iş beğenme-
yenler var gibi bir cevap geliyor. Ve bu konu böyle uza-
yıp giderken bir döngü aynı şekilde devam ediyor. Ben
bir öğretmen, eğitimci değilim. Ben bir gözlemciyim,
en başta çocuğunun psikolojik ve kişisel gelişimi için
kaygılanan sonra da kendi ayakları üzerinde durması
için gelecekte mutlu olacağı mesleği yapması için onun
yanında olmaya gayret eden bir babayım. Hayat kısa
ve her şey planladığımız gibi gitmeyebilir. Bütün genç-
ler için dileğim okumak için okumuş olmasın. Lanet
ederek değil severek yapacağı mesleği seçsin ki yaşamı
pişmanlıkları üzerine düşünmekle geçmesin. Ömrümü-
zün çoğu çalışarak geçtiğine göre işini severek yapan
için hayat cennet olacaktır.Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1749609)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GAZETE İHALE İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1749247)
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Her şey planladığımız
gibi gitmeyebilir

H oşgörü ve barışın sembolü olan
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi,
Şeb-i Arus etkinlikleri kapsa-

mında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü
Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı program
Sufi Meşk Topluluğu’nun katkılarıyla Bey-
likdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi,
Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti. Hz.
Mevlana’nın 749’uncu Vuslat Yıldönümü
‘Şeb-i Arus’ anma programına Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın
yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, belediye
meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Kamacı bilgilendirdi

Program, neyzen Serkan Kamacı tarafın-
dan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin
Vuslat Yıldönümü hakkında bilgilendire ko-
nuşmasıyla başladı. Vatandaşların yoğun
ilgi gösterdiği gecede aynı zamanda Sema
Mukabelesi ile Hüseyin Fahrettin Dede’nin
bestelediği Acemaşiran makamındaki Mevl-
evi Ayin-i Şerif icra edildi. Yapılan tören,
daha sonra Kur’an-ı Kerim okunmasıyla
son buldu.

Sevgi dilini kullandı

İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan
anma programında konuşan Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Hz. Mevlâna
Celâleddin-i Rûmî’nin Vuslat Yıldönümü
vesilesiyle Beylikdüzü’nde bir kez daha bir

araya gelmenin mutluluğu ve memnuniye-
tini yaşıyoruz. Muazzam bir gece oldu. Siz-
leri burada ağırlamaktan dolayı onur
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hz.
Mevlana’nın dediği gibi “Bütün ilimlerin
aslı insanın kendisini bilmesidir.” Mevla-
na’nın en büyük özelliği hoşgörüsüydü ve
sevgi dilini kullanmasıydı” dedi.

Görmesini bilelim

“Belki bugüne dair söylenmesi gereken en

önemli şey hoşgörü dilinin tüm memleke-
timizde hâkim olmasını kalpten dilemek
olacaktır” diyen Mehmet Murat Çalık,
“İhtiyacımız olan her şey bu topraklarda
var. Yeter ki görmesini bilelim. Bazen göz
bakar ama görmez, bazen de kulak duyar
ama işitmez. Onun için kalp gözümüz
her daim açık olsun. Sevginin hâkim ol-
duğu, kardeşçe geçireceğimiz günlerde
hep bir arada olmayı dilerim” ifadelerini
kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi
tarafından, Mevlana

Celaleddin-i Rumi’nin
749. Vuslat Yıldönümü

nedeniyle anma programı
düzenlendi. Belediye

Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Mevlana’nın

en büyük özelliği
hoşgörüsüydü ve sevgi

dilini kullanmasıydı.
Hoşgörü dilinin tüm

memleketimizde hâkim
olmasını kalpten diliyorum.

Bazen göz bakar ama
görmez, bazen de kulak

duyar ama işitmez. Onun
için kalp gözümüz her daim

açık olsun” dedi

KULAK DUYAR
AMA ISITMEZ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda 'Yeni Yıl Yortusu'
resepsiyonu düzenlendi. Gecede konuşan Yerlikaya, “ Bu güzel şehirde,
yüzyıllardan beri camiler, kiliseler, sinagoglar hep yan yana durmuşlar. Sadece
bahçe duvarlarıyla değil, gönülleriyle de birbirlerine omuz vermişler” dedi

PanDemİ nedeniyle en son
2019'da yapılan Yeni Yıl Yor-
tusu resepsiyonu Çırağan Sa-

rayı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve
İstanbul'da yaşayan dini liderlerin katılı-
mıyla düzenlendi. Yeni Yıl Yortusu resep-
siyonuna İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın
yanı sıra Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği
Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Kato-
likleri Ruhani Lideri Boğon Levon Zeki-
yan, Türk Süryani Katolik Cemaati
Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı ve
çok sayıda ruhani lider ile çeşitli ülkeler-
den başkonsoloslar katıldı. Programda İs-
tanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

Geleneğin simgesi

“Bu güzel şehirde, yüzyıllardan beri cami-
ler, kiliseler, sinagoglar hep yan yana dur-
muşlar” diyen Ali Yerlikaya "Sadece bahçe
duvarlarıyla değil, gönülleriyle de birbirle-
rine omuz vermişler. Aynı gök kubbenin
altında huzur ikliminde varlıklarını sür-
dürmüşler. Dün böyleydi, bugün böyle,
yarın da böyle olacaktır. İtalyan yazar ve
gezgin Edmondo de Amicis 150 yıl önce-
sinde kaleme aldığı "İstanbul" adlı
seyahatnamesinde; 'İstanbul'a
bir bakışımı bile, bir impara-
torluğa değişmem' diyordu.
Çünkü İstanbul, büyük bir ge-
leneğin simgesidir. Fatih Sul-
tan Mehmet Han, 1453'te bu
kutlu şehri fethettiğinde, İstan-
bul'da bulunan farklı inanç
topluluklarına
'bu andan iti-
baren, ne
hürriyeti-
nizi ne de
hayatları-
nız hak-
kında
korkma-
yınız.
Kimseye
zulüm
yapılma-
yacaktır.

Hiç kimse dini inanışlarından dolayı ceza-
landırılmayacaktır" demişti. Bu tarihi söz;
569 yıldır İstanbul'un sözüdür ve mührü-
dür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kur-
duğu ve 100. yılını kutlamaya
hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyetimiz
de aynı tarihi anlayışın bir tezahürüdür.
Anayasamızda da açıkça ifade edildiği
gibi, herkes vicdan, dini inanç ve kanaat
hürriyetine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Acımızı paylaştınız

Dünyanın tarih boyunca olduğu gibi,
21.yüzyılda da büyük sınavlardan geçti-
ğini belirten Ali Yerlikaya, “Savaşlar, göç-
ler, salgınlar. Çok değil, bundan sadece 1
ay önce 13 Kasım günü, İstiklal Cadde-
si'ndeki hain terör saldırısında 6 vatanda-
şımızı kaybettik. Bu hain saldırıdan
hemen sonra bu acı günümüzde sizler, İs-
tanbul'umuzdaki ruhani liderlerimiz, dost
ülkelerimizin Başkonsolosları, sadece tazi-
yelerinizi iletmekle kalmadınız. O hain
patlamanın olduğu noktaya bıraktığınız
karanfillerle seslerinizi yükselttiniz, acımızı
paylaştınız. İşte insanlığın yeniden doğu-

şunun altındaki ana mesaj da budur.
Tüm insanlığa verilen o mesaj, kö-
tülere ve kötülüklere karşı aynı du-
ruşu sergilemek, bir olmak ve
beraber olabilmektir. Acımızı pay-
laşan ruhani liderlerimize, yabancı
ülkelerin saygıdeğer diplomatla-
rına bir kez daha şükranlarımı su-

nuyorum. İstanbul'umuzda var
olan birlikte yaşama kültürümüz,

geçmişte olduğu gibi
bugün de, yarın da barış
ve kardeşliğimizin har-
cını oluşturacak, bizleri
aydınlık geleceğe taşı-
yacak ve en önemli gü-
cümüz olacaktır” diye

konuştu.
DHA

13 bin
200 lira
olmalı
Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK), İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı önünde
eylem yaptı. Eylemde yapılan
basın açıklamasında "Asgari
ücretin net 13 bin 200 lira
olmasını talep ediyoruz" denildi

DİSK, gelir vergisi dilimleri
yüzünden işçilerin ücretle-
rinde yaşanan kayıpların

sona erdirilmesi, ücretlilerden alınan
gelir vergisi oranlarının düşürülerek
vergi dilim miktarlarının yükseltil-
mesi talebiyle Fatih'teki İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı önünde
açıklama yaptı. Açıklamaya DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da
katıldı.

Adalet istiyoruz

Çerkezoğlu, "Gelirde adalet diyoruz
vergide adalet diyoruz. Biliyoruz ki
sosyal adaletin en önemli araçların-
dan bir tanesi asgari ücrettir. Bugün
asgari ücret tespit komisyonu saat
14.00'te ikinci toplantısını yapacak.
Bugün rakamların da masaya gele-
ceği ifade ediliyor. Öncelikle milyon-
ların meselesi olan ve Türkiye'de bir
ortalama ücret haline gelmiş olan as-
gari ücretin insanca yaşayacak bir
düzeyde belirlenmesi için mücadele-
mizi masada değiliz ama iş yerlerin-
den alanlardan meydanlardan
mücadelemizi yürütmeye devam edi-
yoruz. DİSK olarak tüm açıklamala-
rımızda da söylediğimiz gibi öncelikli
meselemiz Türkiye'nin bir asgari üc-
retliler toplumu olmasından kurtul-
masını sağlamak. Yani Türkiye'nin
ortalama ücret haline gelen asgari
ücretten kurtarılması ve asgari ücre-
tin sembolik bir ücret haline gelmesi-
dir. Yani asgari ücret değil toplu
sözleşme diyoruz. Ücretlerimizi
toplu pazarlıkla ve toplu sözleşmeyle
belirlemek istiyoruz" dedi.

Talep açıklandı

Ortak basın açıklamasını DİSK İs-
tanbul Bölge Temsilcisi Asalettin
Arslanoğlu ise okudu. Arslanoğlu,
"Vergide adalet için yapılması gere-
kenler bellidir:
Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde
10'a düşürülmelidir. Vergi tarife di-
limleri en az asgari ücret veya yeni-
den değerleme oranında
artırılmalıdır. İşverenlere uygulanan
5 puan SGK prim desteği çalışanlara
da uygulanmalıdır. Asgari ücretin net
13 bin 200 lira olmasını talep ediyo-
ruz" ifadelerini kullandı. DHA

İstanbul
Valisi

Ali Yerlikaya
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Nebati, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun as-

gari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi. Bakan
Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji
ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan

danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan
habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutul-
masını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz as-
gari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl
olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordi-
nasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT

kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan milletimize detaylı açıklamaları yapacak-
tır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar
yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur
etmemek için gece gündüz çalışarak çözüm-
ler üretmeye devam ediyoruz.” AA

Asgari ücrette vergi yok!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına
ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak." ifadesini kullandı
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T.C.
İSTANBUL ANADOLU

2. İCRA DAİRESİ
2021/12484 ESAS

A rtan yem maliyetleri başta olmak üzere çiftçinin zara-
rına sattığı sütler yüzünden ineklerini kesime gönder-
meye başlaması, üretimi düşürmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Ekim’e ilişkin
açıkladığı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisi, süt ve süt ürünleri
üretimindeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, ti-
cari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6; 2022 Ocak-
Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
3,3 azaldı.

Tereyağı üretimi azaldı

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi
yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1, ayran üretimi yüzde
13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9
azaldı. 2022 Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dö-

YAKINDA SUT BILE
ICEMEYECEGIZ!

Hayvancılıkta
yaşanan kriz,
üretime
yansımaya
başladı. İçme
sütü üretimi
ekimde aylık
bazda yüzde
15,6, yıllık bazda
ise yüzde 24,1
azaldı. Yalnızca
süt değil, peynir,
tereyağı, ayran ve
yoğurt üretiminde
de önemli
düşüşler görüldü

Emekli maaşı yıl boyunca arka arkaya gelen zamlar ile adeta buhar olurken, 2023 yılı itibariyle geçerli
olacak olan maaş zammı ile emekliler bir nebze de olsa nefes alacak. Emekli maaş zammı, Aralık
enflasyonu ile belli olacak ancak enflasyon yüzde 3 olursa memur emeklisi 18.6, İşçi, esnaf ve çiftçi
emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 17.5 oranında maaş zammı alacak

MeMur ve emekli
maaşı 2023 yılı itiba-
riyle zamlanacak. Ma-

aşlarını yettirmek için uğraş
harcayan memur ve emekliler yeni
yılda ne kadar maaş zammı alacak
merak ediyor. Geçim derdini bir
nebze azaltma imkanı sunan maaş
zammı enflasyon rakamlarına
göre belirleniyor. Enflasyondaki
artış aralık ayında yüzde 3 civa-
rında gerçekleşir ve seçime yılına
özel ilave zam verilmezse memur
emeklileri yüzde 18.6, işçi, esnaf ve
çiftçi emeklileri ise yüzde 17.5 ora-
nında cüce bir maaş zammıyla ye-
tinmek zorunda kalacak.

Yüzde 18.6 zam kesim

TÜİK'e göre temmuzdan bu yana
geçen 5 ayda tüketici fiyatları
yüzde 14.05 arttı. Temmuzda
memur ve memur emeklilerine en-
flasyon farkı hariç yüzde 7 zam
yapılmıştı. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı'nın yaptığı hesap yönte-
mine göre, memur ve memur
emeklisinin geride kalan 5 ay için
yüzde 6.6 oranında enflasyon
farkı alacağı oluştu. Maaş ve
emekli aylıklarının gerçek hayat
pahalılığını ölçmeyen TÜİK en-
flasyonu karşısında bile eridiğini

gösteren bu fark hemen değil, yeni
yılda yapılacak toplu sözleşme
zammıyla birlikte ödenecek. Ara-
lıkta enflasyonun, yüzde 3 artması
durumunda 6 aylık enflasyon
yüzde 17.5'e yükselecek. Böylece
memur ve memur emeklisinin en-
flasyon farkı alacağı yüzde 9.8'e
çıkacak. Memur ve emeklisi, en-

flasyon farkının yanı sıra alacağı
yüzde 8'lik toplu sözleşme zam-
mıyla birlikte toplam zam oranı
yüzde 18.6 düzeyinde kalacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin
aylıklarına ise 6 aylık enflasyon
kadar, yani yüzde 17.5 oranında
zam yapılacak.
HABER MERKEZİ

AVM’ler kan
kaybediyor

Afrika ile
ihracat arttı

Gelecek 2 yılda borçlarının büyük bir kısmının
ödemesini yapmak zorunda olan ve
sermayelerinin 4’te 1’ini eriten AVM’ler,
yabancı yatırımcı açısından da kan kaybediyor

Dövizle alınan kiraların TL'ye dönmesi,
ortak alan giderlerinde yapılan düzenlemeler
gibi regülasyonlarla değerinin önemli bir kıs-

mını yitiren AVM'ler sermaye eritti. Toplam 13 milyar
dolarlık banka borçlarının yüzde 74'ünün vadesinin
2022-2024 döneminde geleceğine dikkat çekilen AVM'le-
rin, borçlar nedeniyle özkaynaklarının yüzde 25'ini bitir-
diği belirtildi. Yasal düzenlemeler nedeniyle yabancı
yatırımcı açısından kan kaybeden sektör, “Artık regülas-
yonlar bitsin” mesajını da verdi. Bu yıl 13'üncüsü dü-
zenlenen Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Ernst
and Young Türkiye Yönetici Ortağı Cengiz Göğebakan,
sektörün kur ve faiz etkisi ile finansman giderlerinin top-
lam gelirlerinin 3.4 katına ulaştığını kaydetti. Borçların
yüzde 74'ünün 2024'e kadar vadesinin geleceğini ve bu-
rada bir vade sıkışması olduğunu kaydeden Göğebakan,
“AVM'ler, ekonomik ömrü çok uzun yapılar. Kredi vade-
lerini 5-6 yıla sıkıştırıp nakit akışlarına uyumsuz bir yapı
oluşturmanın gereği yoktur. Yüzde 25 özkaynak yendi
bitirildi. Neyse ki güçlü sermayedarları var da içeri ser-
maye enjekte ederek temerrüde uğramadan bugüne ge-
tirdiler” dedi.

Yabancılar kaçıyor

Türkiye genelinde 2022'de 446 AVM'ye ulaşıldığını
ancak yatırımların değerinin düştüğünü aktaran Alışve-
riş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Cem Eriç, “AVM'lerin
değerlerinin bu kadar ucuzlaması içimizi acıtıyor. Bugün
sıfırdan bir AVM yapmaya kalksak bu değerlerin katbe-
kat üstünü harcamak gerekiyor. Bu regülasyonlar sonu-
cunda yabacı yatırımcının payı yüzde 30'lardan yüzde
20'lere düştü” dedi. HABER MERKEZİ

Ocak-kasım döneminde ihracatın 1 milyar doları
aştığı ülke sayısı 44'e yükseldi. Söz konusu ülkeler
arasında en yüksek artış yüzde 100,5 ile Güney
Afrika, yüzde 69,3 ile Lübnan, yüzde 44,6 ile
KKTC ve yüzde 41,4 ile Rusya'da gerçekleşti

Bu yılın ocak-kasım döneminde Türki-
ye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı
ülke sayısı 44'e ulaşırken, bunlar arasında en

yüksek artış yüzde 100,5 ile Güney Afrika Cumhuriye-
ti'nde görüldü.AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre,
Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 14
artışla 231 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Türki-
ye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı
44'e ulaştı. En yük-
sek ihracat yapılan
ülkelerin başında
17,34 milyar do-
larla Almanya
geldi. AA

nemine göre, tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi
yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken; inek peyniri
üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı. Bir
önceki ay 751 bin 279 ton olan ticari süt işletmelerince top-
lanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 3,4 azalarak
725 bin 868 tona geriledi. Bir önceki ay 123 bin 294 ton
olan içme sütü üretimi ise, ekimde yüzde 15,6 azalarak 104
bin 102 tona indi.

Beyaz et üretimi de azaldı

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir diğer veri olan

Kümes Hayvancılığı Üretimi ise, beyaz et üretiminin
ekimde aylık bazda azaldığını gözler önüne serdi. Buna
göre, eylül ayında 210 bin 77 ton olan tavuk eti üretimi,
ekimde yüzde 4,2 azalarak 201 bin 203 tona geriledi. Ekim
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise tavuk yumurtası
üretimi yüzde 4,5, tavuk eti üretimi yüzde 2,3 ve kesilen
tavuk sayısı yüzde 1,6 artarken hindi eti üretimi yüzde 18,8
azaldı. 2022 Ocak-Ekim döneminde ise, bir önceki yılın
aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 10,7, tavuk
eti üretimi yüzde 9,5, hindi eti üretimi yüzde 8,5 ve tavuk
yumurtası üretimi yüzde 2,1 arttı. HABER MERKEZİ



T ürkiye-Azerbaycan-Türkmenistan
Devlet Başkanları Birinci Zirve-
si'nde konuşan Cumhurbaşkanı

Erdoğan, “Türkiye-Azerbaycan-Türkme-
nistan Devlet başkanları üçlü zirvesi vesi-
lesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli
kardeşlerime bir araya geldiğimiz şu
Avaza Liderler Zirvesi'nde, inanıyorum ki
bugün çok farklı anlamlı bir güne hep bir-
likte şahitlik ediyoruz. Serdar kardeşim
başta olmak üzere tüm Türkmen doğan-
larıma samimi misafirperverlikleri için te-
şekkür ediyorum. Sözlerimin hemen
başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Taraf-
sızlık Bayramı'nı canı gönülden tebrik edi-
yorum. 12 Aralık aynı zamanda Haydar
Aliyev'in 19'uncu vefat yıl dönümü. Bu ve-
sileyle merhum Haydar Aliyev'i de burada
tekrar rahmetle anıyor, ruhu şad, mekanı
inşallah cennet olsun diliyorum. Zirvemi-
zin ülkemiz, bölgemiz ve tüm Türk dün-
yası için hayırlara vesile olmasını
rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Yürekten inanıyorum

“Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkile-
rimizin, sahip olduğumuz stratejik avan-
tajlar temelinde daha da pekişeceğine
yürekten inanıyorum” diyen Erdoğan,
“Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamik-
lerle birlikte gelişen yeni imkanları insan-
larımızın refahı ile bölgemizin istikrarı
doğrultusunda değerlendirmektir. Doğan-
lar olarak el ele verdiğimiz dayanışma

içinde hareket ettiğimiz her konuda Al-
lah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız mu-
hakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık
işgaline son veren Vatan Muharebesi
bunun en son örneğidir. Türk Devletleri
Teşkilatımız bu bakımdan son derece
önemlidir. Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza
gözlemci üye olarak katılan Türkmenis-
tan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede
tamamlanması bizlere büyük güç kata-
caktır. Sayın Gurbangulu Berdimuhame-
dov'un teşkilatımızın Aksakallılar
Konseyi'ne katılması ufkumuzu genişlet-
miştir” ifadelerini kullandı.

Olumlu neticeler verdi

Ulaştırma imkanlarının iyileştirilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Erdoğan, “Ticaret
hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi
artırmamız özellikle gereken bir dönem-
den geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mev-
kidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü
platformlar olumlu neticeler vermiştir.
Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru
başta olmak üzere bölgesel istikrara da
katkı sağlayacağına inanıyorum. Güveni-
lir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön
plana çıkan orta koridor bağlamında iş
birliği ortak menfaatimizedir. Koridorun
önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demir
yolu hattıyla tamamladık. Marmaray'ı,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul
Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Ça-
nakkale köprülerini hizmete alarak doğu-

batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.
Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek
için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve
gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her
üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş
ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya
makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretle-
rinde indirim yapılması, ticaret hacmimizi
artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük ala-
nında az sonra imzalanacak metinler, bu
çabalarımıza temel teşkil edecektir” diye
konuştu.

Başlamamız gerekiyor

Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için
enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilme-
sinin öneminin yeniden anlaşıldığını dile
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esa-
sen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki
adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Güney
Gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır.
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın
bel kemiğini oluşturduğu bu hatla Hazar
gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen
doğal gazının da batı pazarlarına aynı şe-
kilde nakline yönelik çalışmalara artık
başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk
sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı
kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca
bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı
elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsi-
yoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve
Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli

konusunda da çalışmaya hazırız. Genç
nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve kültü-
rümüzü daha iyi tanıması amacıyla daya-
nışmamızı artırmalıyız. Bugün de dar
kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede
şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Ge-
bele'de her yıl gençlerimizin orada belli
bir süre tatil yapması, eğitim alması ge-
rekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre,
bu bir ay olabilir, burada göndereceğimiz
yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eği-
tim almaları, hem Gebele'yi tanımaları
hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Tür-
kiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil
itibarıyla, din itibarıyla, tarih itibarıyla,
kültür itibarıyla çok farklı bir zemine otu-
racaktır” dedi. AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da,
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet

Başkanları Birinci Zirvesi'nde açıklamalarda
bulundu. Erdoğan, Azerbaycan

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar
Berdimuhammedov tarafından ortak

protokol imzalandı. Erdoğan, "Genç
nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve

kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla
dayanışmamızı artırmalıyız" dedi

DAYANISMAYI

Rusya-Ukrayna savaşının küresel siste-
min sütunlarını sarstığını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savaşın olum-
suz etkilerine pek çok alanda şahit oluyo-
ruz. Savaşın kazananı olmayacağını ifade
ettim. Akan kanı durdurmak için çaba
harcadık. Tahıl anlaşması ve esir taka-
sıyla birlikte barışa giden yolun açılabile-
ceğini gördük. Sayın Putin ve Zelenski ile
görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye,
diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra
bugün savunma sanayii alanında kendi
ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve
bunları ihraç eden bir ülke konumuna gel-
miştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da
dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek
gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gu-
rurlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede
imzalayacağımız belgelerimizle bu birlik-
teliğimiz daha da taçlanacaktır” dedi.

ARTIRMALIYIZ

SAVAŞIN
KAZANANI
OLMAZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin son oy oranına
ilişkin "Aralık ayı itibarıyla bütün partiler ilginç bir şekilde 2018 Haziran'ında
yapılan seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar" dedi

AK PArTi Araştırma, Geliş-
tirme ve Eğitimden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Şen, aralık ayı itibarıyla bütün
partilerin oy oranının 2018 seçimlerine
çok yakın bir noktada olduğunu belirtti.
Teşkilatlarının çalışmaları sonucu oy
oranlarının sürekli arttığını öne süren
Şen, eğilimin yukarıya doğru
devam ettiğini söyledi. Şen,
"Halihazırdaki durum, diğer
partileri bir bütün olarak söyle-
yecek olursam, aralık ayı itiba-
rıyla bütün partiler ilginç bir
şekilde 2018 Haziran'ında yapı-
lan seçim sonuçlarıyla hemen
hemen aynı noktadalar. Yani
düşüşler oldu, yükselişler oldu
derken bugünkü nokta,
2018'deki çizgi. Fakat, analizler
AK Parti'nin yüzde 45'in üze-
rine, Cumhurbaşkanımızın
oyunun yüzde 55'in üzerine,
Cumhur İttifakı oyunun da
yüzde 55'in üzerine çıkabilece-
ğini gösteriyor" diye konuştu.

Erdoğan'a verilmeli

Partisinin oy oranlarında
zaman zaman düşüşlerin ya-
şandığını dile getiren Şen, bu
durumu dünyadaki ekonomik
kriz, Covid-19, Ukrayna-Rusya
savaşı gibi dışsal olayların Tür-

kiye'yi de etkilemiş olmasına bağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın güçlü liderliğinin vatandaşın gö-
zünde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen
Şen, “Vatandaşımız, 'Evet, bir sorun var
ama bu sorunu yine Tayyip Erdoğan li-
derliğinde Cumhur İttifakı çözecek.'
diyor, bunu görüyor. Bu süreçte özellikle

Ukrayna-Rusya savaşında çözümü geti-
ren toplantıların Türkiye'de yapılması,
bunlara Cumhurbaşkanı'mızın liderlik
etmesi, onu bütün dünyada ön plana çı-
kardı. Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı'mı-
zın öncülüğünde 400 milyon insanın
açlık sorununun çözülmesi, çok büyük
bir insani krizin ortadan kaldırılmış ol-

ması, onun çok büyük bir
siyasi lider olduğunu gös-
terdi. Nobel Barış Ödülü
Recep Tayyip Erdoğan'a ve-
rilmeli” ifadelerini kullandı.

Yalan söylüyorlar!

Her ay 3-4 anket yaptırdık-
larını ve sürekli sahayı takip
ettiklerini belirten Şen,
kendi çalıştıkları şirketler dı-
şındaki anket firmalarından
meslektaşlarıyla fikir alışve-
rişinde bulunduklarını da
anlattı. Anket yapmayıp
yalan söyleyen bir güruhun
bulunduğunu ifade eden
Şen, "Sadece yalan söylü-
yorlar, manipülasyon yapı-
yorlar, gayriahlaki
davranıyorlar. Araştırma
etiğine, bilimsel etiğe asla
riayet etmiyorlar. Bilimsel
bir uzmanlık da yok on-
larda zaten" iddiasında
bulundu.

Zenginlerin
cebi doldu!
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan
Aygun, Cumhurbaşkanlığı bütçesini
eleştirdi. Aygun, “Bu bütçe sarayın
insafını anlatan bütçedir, halkın değil
zenginlerin cebini dolduran bütçedir. Bin
100 odalı Türkiye'nin bütçesini yutan
obur bir sarayın bütçesidir” dedi

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi
üzerinde konuşan CHP Tekirdağ Mil-
letvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu bütçe

sarayın insafını anlatan bütçedir, halkın değil zen-
ginlerin cebini dolduran bütçedir. Bin 100 odalı
Türkiye'nin bütçesini yutan obur bir sarayın bütçe-
sidir” dedi. Aygun, TBMM kürsüsüne pırlanta ku-
tusu getirdi, “İçinde ne var biliyor musunuz?”
diyerek, “Pırlantadan daha değerli olan ve sarayda
tüketilen beyaz çay var. ÇAYKUR'dan 20 gramını
226 liraya aldım, kilosu 11 bin 300 lira. Bu çayı sa-
rayın başındaki zat tüketiyor. Vatandaşımız meyve
ve sebzeyi taneyle almaya başlamış, eti bırakın, yu-
murtayı, tavuğu, bakliyatı yiyemez oldu. Sarayın
ise ara öğünü de var. Cumhurbaşkanımız özel
manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, birkaç kaşık
kestane balı, 4-5 tane de Medine hurması yiyor
ama çocuklar yatağa aç giriyor” dedi. “Anneler
bayat ekmekleri, bayat simitleri çocuklarımızın
beslenme çantasına koyuyor” diyen Aygun,
“Manda yoğurdunun kilosu 80 lira, kestane balının
kilosu 800 lira, Medine hurması 250 lira, yulaf ez-
mesi 120 lira. Bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye
en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Vatandaş markete
gittiğinde gıdada KDV yüzde 18 ama pırlantada 0
KDV” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip
Erdoğan

AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı

Mustafa Şen



A vcılar İlçe Emni-
yet Müdürlüğü,
Avcılar Barış

Manço Kültür Merke-
zi'nde 2022 Huzur Toplan-
tısı düzenlendi. İlçe
Emniyet Müdürü Murat
Özburun'un ev sahipli-

ğinde gerçekleşen toplantıya Avcılar
Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Be-
lediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
mahalle muhtarları, STK temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Top-
lantıda konuşan Özburun, Avcılar'ı
daha güvenli ve huzurlu bir ilçe ha-
line getirebilmek için emniyet teşkila-
tının canla başla çalıştığını söyledi.
Vatandaşların kendilerine olan deste-
ğinin çok mühim olduğunu kayde-
den Özburun, “Sizlerden gelen
ihbarlar doğrultusunda birçok olayı
aydınlatabiliyoruz” ifadelerini
kullandı

Kameralar işimizi
kolaylaştırıyor

Polis için sokak kameralarının çok
önemli olduğunu anlatan İlçe Emni-
yet Müdürü Özburun, “Polisimizin
halkla ilişkilerini güçlendirmek için
bu toplantıyı yapıyoruz. Globalleşen
dünyada emniyet teşkilatı olarak
yapmış olduğumuz çalışmalara dair

bir sunum yapacağız. Özellikle bizim
sizlerden muhtarlarımızdan, STK
temsilcilerimizden meydana gelen
olayları hızlı bir şekilde bize getirme-
niz. Çünkü siz ne kadar hızlı olursa-
nız biz de o kadar hızlı oluruz. Ancak
müdahale sonrası olayın aydınlatıla-
bilmesi adına; bizim yaptığımız çalış-
malar kamera görüntüsü mesela.
İlçemizin belli bölgelerinde yeteri
kadar kamera olsa da bazı yerlerde
kamera bulunmamaktadır. Olayların
aydınlatılabilmesi için kamera çalış-
ması yapmamız şart. Bizim çünkü

vatandaşların şahitliğine ihtiyacımız
var. İnsanlar bu şahitlik için bazen
ifade vermek istemiyor. Bu durumda
kameralar devreye giriyor ve meseleyi
daha rahat çözebiliyor ve şahide
gerek duymuyoruz” dedi.

Yeşilkent'te sıkıntı yaşıyoruz

Yeşilkent Mahallesi'nde kamera sayı-
sının yetersiz olduğunu söyleyen Öz-
burun, “Yeşilkent'te mesela en büyük
problemimiz kamera eksikliği. Ka-
mera olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz.
Bunun haricinde Avcılar merkezinde
böyle bir sorun asla yaşamıyoruz.
Bizim sizden istediğimiz ihbarda bu-
lunmanız.Başkanımızın destekleriyle
kamera sayısını artırmaya çalışıyoruz
bu da bizim için bir avantaj” diye ko-
nuştu.

Tahtakale bize uzak kalıyor

Avcılar hakkında da bilgiler veren
Özburun, Tahtakale Mahallesi'nin il-
çeye uzak Başakşehir'e yakın oldu-
ğuna dikkat çekti. Karaburun,
“Başakşehir, Beylikdüzü ve Küçük-
çekmece ilçeleri çevremizde. Alan
büyük olması sebebiyle merkezi böl-
gede daha yoğun çalışıyoruz. Tahta-
kale bize uzak kalıyor, Yeşilkent'te
uzak kalıyor. En çok merkezde yo-
ğunluk yaşıyoruz” dedi.
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YAKUP
TEZCAN

HABER

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 2022 Huzur Toplantısı'nda konuşan Avcılar
İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun, Yeşilkent Mahallesi'ndeki kamera eksikliğinden
yakındı. Özburun, “İlçe merkezinde yeterince kamera var. Ama Yeşilkent'te kamera sayısı
çok az. Bu sebeple oradaki olayları aydınlatma aşamasında zorluk çekiyoruz” dedi

GUVENLIK ICIN
KAMERA SART!

Avcılar'daki
yabancı nüfusa
da dikkat çeken
Özburun, “İlçe-
mizde 65 bin
yabancı uyruklu
vatandaş yaşıyor.
Bunların kayıtlı
olmayanlarının
tespiti için de
sıkı bir şekilde
çalışıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Avcılar'da 65 bin
yAbAncı vAr

KALMAYACAK!
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında
ilçedeki öğrencilere, belediyenin tesisinde yüzme eğitimleri vermeyi sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl ilçedeki binlerce
öğrenciyi yüzme sporuyla bu-
luşturan Gaziosmanpaşa Bele-

diyesi, bu yıl da öğrencilere yönelik yüzme
eğitimlerini sürdürüyor. Gaziosmanpaşa
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliği ile yürütülen “Yüzme Bilmeyen
Kalmasın” projesi kapsamında öğrenciler,
belediyeye ait servislerle okullarından alı-
narak, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme
Havuzu ve Spor Kompleksi’ne getiriliyor.
Burada çocuklar, modern ve hijyenik
yüzme havuzunda, uzman eğitmenlerden
temel seviye yüzme eğitimleri alıyor. Öğ-
renciler, haftada 2 günü olmak üzere, top-
lamda 8 saatlik eğitimlerden faydalanıyor.
Yüzme eğitimlerinin ardından tekrar ser-
vislerle okullarına götürülen çocuklar,
beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek,
değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Artık yüzebiliyorum

Yüzme eğitimi alan 5’inci sınıf öğrencisi
Aras Çalışkan, “Arkadaşlarım bana ‘çok
iyi öğretiyorlar’ demişti. Ben de geldim,
hocalar gerçekten de çok iyi. Yüzme az
biliyordum, çok şey öğrendim. Artık tek
yüzebiliyorum” dedi. Öğrenci Volkan
Kılıç, “Buradan çok memnunum. Hoca-
larım sayesinde yüzmeyi öğreniyorum.
Buradaki simitlerimizle, makarnalarımızla
yüzmeyi öğrendik. Herkesi davet ediyo-
rum. Hocalarımıza da teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. HABER MERKEZİ

Arnavutköy Gençlik
Eğitim Merkezi (ARGEM)
tarafından 16 lisede
yapılan deneme
sınavında dereceye giren
öğrenciler ödüllerini aldı

ArnAvutköy Belediyesi ta-
rafından 20 Ekim’de İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile koordi-

neli olarak Arnavutköy’de bulunan 16 li-
sede, 12. sınıf öğrencileri için TYT
deneme sınavı gerçekleştirildi. Bu sı-
navda her liseden ilk üçe giren öğrenci
için ARGEM’de ödüllü deneme sınavı
yapıldı. Yapılan sınav sonrasında dere-
ceye girerek, ödül almaya hak kazanan
öğrenciler belli oldu. Toplamda 2 bin
600 öğrencinin katıldığı ücretsiz deneme
sınavında dereceye giren öğrenciler
ödüllerini Nuri Pakdil Kültür ve Sanat
Merkezi’nde yapılan törende Arnavut-
köy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu,
Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet
Haşim Baltacı ve AK Parti Arnavutköy

İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun
elinden aldı. Sınav sonucunda birinci
olan öğrenci Kübra Çadırcıbaşı yarım
altın, ikinci olan Merve Gözmen çeyrek
altın ve üçüncü olan Sudenur Akgün
gram altın ödülünün sahibi oldu.

Gençleri tebrik etti

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet
Haşim Baltacı, “Arnavutköy’de eğitim
kalitesini arttırmak adına yaptığımız ça-
lışmalara devam ediyoruz. Yapmış ol-
duğumuz deneme sınavı ile öğrencilerin
eksik olduğu konuları görmelerini ve on-
ları motive etmeyi amaçladık. Gençleri-
mizi tebrik ediyor ve üniversitede
istedikleri yerleri kazanmalarını diliyo-
rum” dedi. HABER MERKEZİ

ArnAvutköy
ödül dAğıttı

Esenlerliler Edirne’de!
Esenler Belediyesi tarafın-
dan ücretsiz olarak düzen-
lenen “Edirne Kültür Turu”

Esenler sakinlerini Osmanlı İmpara-
torluğu’na uzun yıllar başkentlik yap-
mış, tarihi camileriyle meşhur
Edirne’de anlamlı bir yolculuğa çıkarı-
yor. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından
organize edilen kültür turu, her per-
şembe ve cumartesi günü düzenleni-
yor. 12 yaş ve üzerindeki herkesin
katılabileceği kültür turunda araçlar,
saat 07.00’de Dörtyol Meydanı’ndan
hareket ediyor. Esenler sakinleri kül-
tür turu kapsamında uzman rehberler
eşliğinde Karaağaç, Meriç Köprüsü

ve nehri, Tarihi Edirne Garı, Lozan
Anıtı, 2. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli
Camii, Eski Camii, Selimiye Camii,
Tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret ediyor.
Esenler sakinleri ayrıca Edirne’nin tu-
ristik lezzeti Edirne ciğeri ve köftesini
de tadarak şehri her yönüyle keş-
fetme fırsatı yakalıyor. Edirne Kültür
Turu’na katılan Zehra Çelik, “Burası
hep gitmek istediğim bir şehirdi. Hem
İstanbul’a çok yakın hem tarihi bir
şehir. Burası bana tarihin sayfalarında
geziniyormuşum hissi verdi. Burası
ayrıca manevi açıdan da bizi besle-
yen bir şehir oldu” dedi.
HABER MERKEZİ
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E krem İmamoğlu önceki duruşmalar gibi, İs-
tanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen du-
ruşmaya katılmadı. Anadolu 7. Asliye Ceza

Mahkemesi’ndeki duruşmaya CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra
Kavuncu çok sayıda milletvekili, TBB Başkanı Erinç
Sağkan ve CHP'li ilçe belediye başkanları katıldı. Sa-
lonun küçük olduğu gerekçesiyle çok sayıda avukat
içeriye alınmadı. Avukatlar bu duruma tepki gösterdi.
İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç sandalyenin üze-
rine çıkarak konuşma yaptı.

Mütalaayı tekrar etti

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı
Kemal Polat, “Üç hocamızın uzman tanık olarak din-
lenmesini talep ediyorum. Sayın Süleyman Soylu
‘İBB Başkanı dava konusu ifadesiyle şahsımın yani
İçişleri Bakanını kastettiğini söylemiş yanı sıra haka-
reti bana yöneltmiş ben de kendisinden şikayetçiyim”

demiştir. Bu
CD'nin çözü-
münü ve Soy-
lu'nun tanık olarak
dinlenmesini talep
ediyorum. İma-
moğlu’nun danış-
manı Murat
Ongun ve siyasi
danışmanı Necati
Özkan “tanık”
olarak ifade verdi.
Cumhuriyet Sav-
cısı söz alarak,
geçen celse sanık
İmamoğlu'nun
“kurul halinde ça-
lışan kamu görev-
lilerine karşı
görevlerinden do-
layı alenen zincir-
leme şekilde
hakaret” suçun-
dan 4 yıl 1 aya

kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği müta-
laayı tekrar etti.

16.07’de yeniden başladı

İmamoğlu'nun avukatları, esas hakkındaki mütalaaya
ilişkin ayrıntılı savunma yapmak süre istedi.
Mahkeme, bundan önceki iki celsede de esas hak-
kında mütalaa verildiği, geçen zaman içinde esas hak-
kındaki mütalaaya karşı ve esas hakkındaki
savunmanın hazırlanması için yeterli sürenin bulun-
duğunu belirtti. Mahkeme avukatların mütalaa karşı
süre talebini reddetti. Son savunmalar için duruş-
maya 16.00’a kadar ara verildi. Duruşma saat
16.07’de yeniden başladı.

Saraçhane'ye davet

Dava devam ederken, Ekrem İmamoğlu, Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımda, “16 milyon İstanbullu-
nun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine
daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır.
Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi
göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye
davet ediyorum” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun bu
çağrısı üzerine sosyal medya hesabından, “Anka-
ra'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz” paylaşı-
mını yaptı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Si-
yasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyece-
ğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilmesi gerekir.
İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil
bir karar bekliyoruz” dedi.

Siyasi yasak geldi

Saat 17.30’da karar için yarım saatlik ara verildi. Ara-
nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu
üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar
açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası
verildi, siyasi yasak getiren 53 madde uygulandı.
Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse
İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir se-
çimde aday olamayacak. HABER MERKEZİ

ZAYİ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Muhammed HALEBİYE 99749742876

Geçici koruma kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Muhammed Nur Hoca

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim
Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava görüldü.

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren
53 madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse

İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak

IMAMOGLU’NA
SIYASI YASAK!

22/11/2022

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Kar-
tal Neyzen Tevfik Meydanı'nda toplanan halka, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hapis ve siyasi yasak
istemi ile yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bu-
lundu. İmamoğlu'nun asılsız iddialarla yargılandığını
belirten Kaftancıoğlu, “Buraya gelinceye kadar süren
2,5 saat boyunca, bütün iddialar ne kadar ahmakça
bir dava olduğunu söylemeye gerek yok. Bütün iddia-
lar, bütün söylenenler somut belgeli bir şekilde defa-
larca çürütülmesine
rağmen, her şey orta-
dayken avukatların yine
hiçbir talebi kabul edil-
meden, sizler burada
Ekrem başkanın, hakkın,
hukukun, adaletin yanın-
dayken davaya bugün
karar verilmek üzere

saat 16.00'ya kadar ara verildi. Görünen o ki, bugün
saat 16.00'da mahkeme yeniden toplanacak ve karar
verilecek” dedi. Kaftancıoğlu, alandakileri ve tüm İs-
tanbulluları Saraçhane'ye davet ederek, “Bizler saat
16.00'da mahkemede olurken, sizleri Saraçhane'ye
Ekrem başkanının yanına bekliyoruz. Mahkeme baş-
ladığı saatten itibaren Ekrem başkanımız, sizi Saraç-
hane'de bekliyor. Biz de burada milletvekillerimizle,
belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla dava-

nın kararı çıkar çıkmaz
sizlerin yanına geleceğiz.
Hep buradayız, hep ada-
letin yanındayız. Genel
başkanımızın sürekli
ifade ettiği gibi, bu ülkeye
85 milyon adına yeniden
adaleti hep birlikte
getireceğiz.”

AHMAKÇA BİR DAVA!

İBB Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Komisyonu 5 aylık çalışmasını tamamladı. Komisyon raporunda, yatırım, raylı sistemler,
otopark, yeşil alan, sosyal konut faaliyetleri ve yol, kavşak ve tünel yapım bütçelerinin düştüğü belirtildi. Rapora CHP ve İYİ Parti
Grubu şerh koyarken, komisyonun hukuka uygun kurulmadığı, raporun kendileri için yok hükmünde olduğu vurgulandı

İBB Meclisi aralık ayı toplantı-
sının ikinci oturumu, Meclis
2. Başkanvekili Ömer Faruk

Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki
belediye binasında yapıldı. Meclis'te Yatı-
rım ve Proje İzleme Araştırma Komisyo-
nunun hazırladığı rapor konuşuldu.
Raporla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Komisyon Başkanı ve AK Partili
Meclis Üyesi Mehmet Can Erdündar,
yatırım ve proje değerlendirmesi yapılır-
ken AK Parti ve CHP arasına niyet karşı-
laştırması zarureti doğduğunu belirtti.
Erdündar, İBB’de sadece para konuştuk-
larını, borç istendiğini ama iş yapmaya
gelince icraat göremediklerini vurgulaya-
rak, yeşil alana ayrılan payın Ak Parti dö-
nemine göre yüzde 40’a yakın düştüğünü
vurguladı.

Merakla bekliyoruz

Can Erdündar, otopark çalışmalarına
ayrılan payın bütçeye oranın yüzde 0,68
civarında olduğunu, sıfırdan başlayan
otopark projelerinin ise vaatlerin çok al-
tında kaldığını, vaktinde hayır denilen
metro projelerine olan tutumun ise İs-
tanbullulara hizmet ulaştırma konusuna
partizanca yaklaşımın göstergesi oldu-
ğunu savundu. Konuşmasının sonunda,
mevcut yönetimin İstanbul'a hizmet

etmek yerine İstanbulluların, İmamoğ-
lu'nun siyasi kariyerine hizmet etmesini
istediğini belirten Can Erdündar, “İma-
moğlu’nun İBB Başkanı olduğunu hatır-
lamasını merakla bekliyoruz ancak altılı
masanın sekizincisi olmak için uğraş-
maktan hizmet etmeye fırsatı olmuyor.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Hayal Fabri-
kasını tüm İstanbulluların hizmetine sun-
muş ve ekibiyle beraber Ankara hayalleri
kurmuştur” dedi.

Algı çalışması

Komisyon Başkanı Mehmet Can Erdün-
dar'ın raporu sunumu sırasında “25 yıl-
dır İstanbul'u 20 yıldır Türkiye'yi
yönettiniz de ne yapıtınız diye garip bir
söylemde bulunuyorsunuz. Velev ki hiç-
bir şey yapmamış olsak dahi sayın genel
başkanınız Kemal beye başörtüsünü sa-
vunur bir çizgide demokrasiyi özümset-
mişiz. Bu başlı başına bir kazanım olarak
bu ülkeye yetmez mi?” sözlerini sarf etti.
Merkezi hükümetten gelen payın CHP
döneminde yükseldiğini ancak proje ve
yatırımların yavaşladığını belirten Erdün-
dar, “150 günde 150 proje” kampanyası-
nın da algı çalışması olduğunu söyledi.
Erdündar, “Tamamı AK Parti döne-
minde başlayan yatırımların kurdelesini
keserek İstanbulluyu kandırma yolunu

tercih ettiniz. Hepsi bizim dönemimizin
vizyonu ve niyeti. Bıraktığımız projeler ve
yatırımlar bu millete olan aşkımızın ni-
şanı. Vatandaş İBB başkanından hizmet
bekliyor. 3 buçuk senede İstanbul halkına
dokunan bir tek projesi yok” açıklama-
sını yaptı.

Tespitler yanlış

Yatırım ve Proje İzleme Araştırma Ko-
misyonunun hazırladığı rapora şerh koy-
duklarını söyleyen CHP Meclis Üyesi
Murat Cirav, yapılan tespitlerin yanlı ve
yanlış olduğunu ifade ederek gerekçele-
rini sıraladı. Öncelikle Komisyon Baş-
kanı Erdündar'ın konuşmasının eleştiren
Cirav, “Bu komisyon ile başörtüsünün ne
ilgisi var? Biz de burada size Atatürk’ü
sevdirdik mi diyelim. Siz burada siyaset
yaparken akşam çocuklar aç yatıyor”
eleştirisinde bulundu. Cirav, “2019 yöne-
tim değişikliği sonrası, İBB'nin ağır borç
yüküne, önce meclisin borçlanmayı ve
İSKİ, İETT gibi kurumlarımızın zam ta-
leplerini reddeden önleyici tutumu ve
merkezi hükümetin önceki dönemde ke-
silmeyen borçların genel bütçe payından
kesilmeye başlanılmasına ilave olarak, ül-
kemizi ve dünyayı ekonomik ve sosyal
açıdan ağır biçimde etkileyen pandemi
şartlarına rağmen gerçekleştirilen yatı-
rımların büyüklüğü ve hızına raporda hiç
yer verilmemiştir” dedi. İYİ Parti Grup
Başkanvekili İbrahim Özkan ise komis-
yonun hukuka uygun kurulmadığını do-
layısıyla raporun da kendileri için bir
önemi olmadığını belirtti. Ak Partili Mec-
lis Üyesi Fatih Aydoğan da rapordaki ra-
kamların faliyet raporlarından alındığını
belirterek, 2016 yılından bu yana yüzde
60 bandına gelen yatırım harcamalarının
yüzde 30’lara düştüğünü ifade etti.
SELVİ SARITAÇ

Teslim olmayalım!
Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayat hikayesini
sahneye taşıyan “Ben Türkan Saylan” oyunu,
Maltepe'de adının verildiği kültür merkezinde
özel bir gala ile sahnelendi. Galada konuşan
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu salonda onlarca,
yüzlerce Türkan Saylan var. Hep beraber
ayağa kalktığımızda başaracağımıza
inanıyorum. Yeter ki teslim olmayalım” dedi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kuru-
cusu Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayat hikayesi,
Cengiz Toraman’ın yönettiği "Ben Türkan Say-

lan" isimli oyunla sahneye taşındı. Kumpanya Yapım tara-
fından sahneye konan ve Saylan'ı Şenay Gürler'in
canlandırdığı oyun, Saylan'ın doğum günü olan 13 Ara-
lık'ta, Maltepe'de adının verildiği kültür merkezinde özel bir
gala ile sahnelendi. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan
Saylan Kültür Merkezi'nde çok sayıda ünlü ismin katılı-
mıyla gerçekleşen gala, açılış konuşmaları ile başladı. Çağ-
daş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe
Yüksel, konuşmasında Saylan’ın çocukluğu ve gençliğinde
onun karakterini şekillendiren noktalara değindi. Yüksel,
Saylan’ın 18 yaşından itibaren ülkenin sorunlarına çözüm-
ler arayan bir yaşam sürdüğünü belirterek, “Çünkü o kendi-
sini Mustafa Kemal Atatürk’ün kızı olarak görürdü. Derdi
ki: Ben Atatürk’ün bana sağladığı haklarla bugün Türkan
Saylan olabildim. Olduğum andan itibaren de ona bor-
cumu ödemem lazım. Bu düşünceyle hep emek verdi, hep
çalıştı” ifadelerini kullandı.

Örtbas ediyorlar

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise konuşmasında Tür-
kan Saylan’ın dostlarını, yoldaşlarını Anadolu kadının
gülen yüzü, çağdaş yüzü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi çatısı altında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu
dile getirdi. Başkan Kılıç, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür
Merkezi’nde her hafta sonu çocukları tiyatroyla buluştur-
duklarını hatırlatarak, “Çocukları küçükken sanat sevgisiyle
buluşturmadığınızda birilerinin kucağına düşürüyorlar.
Türkan Saylan, çocuklarımızın birilerine alet olmaması için
kardelenler diyerek bir mücadele başlatmıştı. Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği’ni kurmuştu. Birilerinin kendi
sinsi hesaplarını, sapık duygularını örtbas etmek için bazı
inançları maske ederek 6-7 yaşındaki kız çocuklarımıza
neler yaptıklarını haberlerde görüyoruz. Onlarca yıldır Tür-
kiye’de bu olaylar yaşanıyor. Birileri tarafından hep örtbas
ediliyor. Bu salonda onlarca, yüzlerce Türkan Saylan var.
Hep beraber ayağa kalktığımızda başaracağımıza inanıyo-
rum. Yeter ki teslim olmayalım, çocuklarımızın geleceğini
karartmayalım” diye konuştu.

BEN TÜRKAN SAYLAN
Konuşmaların ardından “Ben Türkan Saylan” oyunun
Kardelen 1 salonunda gösterimi gerçekleşti. Cengiz
Toraman’ın yönettiği oyunda Şenay Gürler’in harika

performansına Mert Fırat, Berna Laçin, Levent
Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler

ve Revna Sarıkoç seslendirmeleriyle eşlik etti.

Bağcılar’da
keman resitali

Dünya Keman Günü dolayısıyla
Bağcılar Belediyesi, Klasik Müzik
Konseri etkinliği düzenledi. Baş-

kanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen
programa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Sahneye çıkan keman sanatçıları Oğuzhan
Kiloken, Neslişah Kuş ve Eda Acar, batı müzi-
ğinden Türk sanat müziğine kadar geniş bir
repertuarda eserler icra etti. Kemancıların
sunumu davetlilerden büyük beğeni topladı.
Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Be-
lediye Başkanı Abdullah Özdemir de konseri
izledi. Vatandaşları mutlu edecek kültür sanat
çalışmaları yaptıklarını söyleyen Özdemir,
“Çok güzel bir konser oldu. İlçe sakinlerimi-
zin de ilgi göstermesi bizi sevindirdi. İnşallah
bundan sonra nice güzel konserlerde görüşe-
ceğiz” dedi. Unutulmaz bir gece yaşayan ka-
tılımcılar da etkinlikten dolayı Özdemir’e
teşekkürlerini iletti.

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu



M ustafa Kemal, 1906 yılında Suriye
bölgesindeki üstün hizmetleri nede-
niyle “Beşinci Rütbe’den Mecidî Ni-

şanı” almıştı. 12 Aralık 1916’ya gelindiğinde de
Muş ve Bitlis cephelerindeki üstün başarıları ne-
deniyle, “İkinci Rütbe’den Mecidî Nişanı” aldı.
İlginç olan; Mustafa Kemal Paşa’nın, bu ödülü,
“Dördüncü ve Üçüncü Rütbe’den Nişan” süre-
lerini beklemeden almış olmasıdır. Bu, “hakkı
teslim eden” bilginin ardından 7 Kasım-24 Ara-
lık 1916 günlerini kapsayan “Günce” den devam

edelim…
6 Aralık notları iki cümledir: “Arıburnu rapo-

runu not ettirmeye devam. Mebadi-i Felsefe na-
mında bir eseri okumaya başladım.” Şükrü
Tezer burada bir açıklama yapar ve Rapor’un,
Çanakkale-Arıburnu muharebelerine ait ve harp
tarihine esas olacak rapor olduğunu belirtir.

Mustafa Kemal Paşa’nın okuduğu eser de Fran-
sızca bir felsefe kitabının Ahmet Naim çevirisidir.

7 Aralık…

Mustafa Kemal Paşa öğleye kadar kitap oku-
yup akşam üzeri de hayvanları gördükten sonra
Kolordu Karargâh binasının sahibi, eşraftan
Sadık Bey’le buluşur. Birlikte kahve içerler ve er-
tesi gün ava gitmeyi kararlaştırırlar. Şu notu da
yazar: “O esnada İstihkâm Yüzbaşısı Fuat
Efendi geldi. Diyarbekir’den yaya gelmiş oldu-
ğunu, eşyasını manda arabası ile naklettiğini
ifade etti.” Fuat Efendi eskiden beri tanıdığı bir
subaydır. Yemekte birlikte olurlar. İstanbul’dan
çıkalı iki buçuk ay olmuştur. “Bazı malûmum
olan havadisleri tekrar etti.” şeklinde sonlanır
günün notu.

8 Aralık…

Topluca tavşan avına gidilir. Hava çok sislidir,
batıya bir saat kadar yürüdükten sonra güneye
yönelirler. “Saat 12’ye kadar 4 tavşan, 1 tilki tu-
tuldu.” diye not düşer Mustafa Kemal Paşa.
Kırda yenen yemeğin ardından Silvan’a dönülür.

9 Aralık…

Mustafa Kemal Paşa ziyaretçilerini kabul
eder. Erken saatlerde, Kolordu Zat İşleri Mü-
dürü yüzbaşı Rauf Bey gelir ve Sadık Bey’in gö-
rüşme isteğini iletir. Mustafa Kemal Paşa
görüşme isteğini kabul eder ancak Sadık Bey’in
bir tay hediye etme isteğini kabul etmez. Daha
önce Hacı Musa Bey’in kardeşi Nuh Bey tara-
fından hediye edilmek istenen tayı da kabul et-
memiştir. (bkz. Günce-2, 20 Kasım notları)
Ardından Kaymakam Vekili ve Kaymakam gelir-
ler. Görüşme “iaşe” üzerine olacaktır. Tezer’in
notuna göre Kaymakam, Diyarbakır’ın tanınmış
simalarından Adil Tiğrel’dir.

10 Aralık notları;

“Sabah pek ziyade bir nezleye yakalanmış
kalktım.” diye başlar. Namık Kemal’in, “Maka-
lât-ı Siyasiye ve Edebiye” adlı eserini tamamla-
dığını belirten Mustafa Kemal Paşa, Arıburnu
raporunu okutur. Neşet (Bora) Bey de Çapak-
çur cephesine ait muharebe takririni okur. Fuat
Efendi’ye hayvanları gösteren Mustafa Kemal
Paşa tekrar ikametgâhına döner ve “Kemal

Bey’in Tarih-i Osmanî” sini oku-
maya başlar. Mehmet Emin
Yurdakul’un Türkçe şiirleriyle,
Tevfik Fikret’in “Rübab-ı Şi-
keste” (kırık saz) sinden “aynı
zeminde bazı parçalarını okuya-
rak” bir mukayese yapan Mus-
tafa Kemal Paşa şu notu düşer:
“İkisi de başka başka güzel.
Ancak Türkçe olanda da diğe-
rinde de aynı derecede Arapça,
Farsça kelimat var. Fark biri par-
mak hesabı, diğeri değil.” Bu-
rada kısa bir bilgi notu
paylaşalım. “Parmak hesabı” te-
rimi, ulusçu ve halkçı görüşleri
savunan “millî şair” Yurda-
kul’un “hece ölçüsü” nü kullan-
dığını ifade etmektedir.
Abdülhamit karşıtlığı ile bilinen
devrimci ve idealist Tevfik Fikret

ise şiirlerinde “aruz ölçüsü” kullanmıştır.
11 Aralık günü, öğlene kadar Arıburnu rapo-

runun okunması ile geçer. Neşet Bey de Çapak-
çur cephesine ait raporları okumayı sürdürür.
Akşam üzeri tayları gören Mustafa Kemal Paşa,
Karargâh Kumandanı Mustafa Efendi’nin (son-
raları Tokat Mebusu) evine gider ve yemeğe
kadar orada kalır.

12 Aralık notları; “Sabahleyin Rauf geldi.
İhsan, İdare Reisi’nden aldığı dersi okudu. Ev-
rakı gördüm.” diye başlar. İhsan, daha önceki
notlarda adı geçen ve Mustafa Kemal Paşa’nın
yanına aldığı öksüz iki çocuktan biridir. Yaver,
Arıburnu muhaberatına ait raporu okur. Düşü-
len not şöyledir: “Pek güzeldir; kuvvetli vesaik
vardır.” Belge, çok önemlidir Atatürk için. Bu
bağlamda; Nutuk’un, eski harflerle 543 büyük
kitap sayfası tuttuğunu, buna 266 vesika ve
Trakya teşkilatına ait vesikalar ve başlıca muha-
rebelerin harita ve krokilerinin de eklendiğini ha-
tırlatalım. Mustafa Kemal Paşa o gece bir telgraf
alacak ve İzzet Paşa’nın yokluğu nedeniyle İkinci
Ordu’ya vekâleten tayin olduğunu öğrenecektir.
Günün notu şöyle sonlanır: “Yine bu gece İzzet
Paşa’dan Elaziz vilayeti hediyesi olan 4-5 ya-
şında, 1,48 irtifaında al tonda bir kısrağın kur’a
ile bana isabet ettiği bildirildi.”

13 Aralık…

İzzet Paşa’nın İstanbul’a gitmesi nedeniyle,
Mustafa Kemal Paşa’ya Ordu Karargâhı’na ha-
reket emri gelir. Mustafa Kemal Paşa da ertesi
gün hareket edeceğini belirtir ve bir yük otomo-
bili gönderilmesini rica eder.

14 Aralık’ta yola çıkan Mustafa Kemal Paşa,
Silvan’dan Diyarbakır’a geçer. Yolculuk 3.5 saat
sürmüştür. Yanında yaver Cevat Abbas (Gürer),
yüzbaşı Neşet (Bora) ve emir zabiti Şükrü
(Tezer) vardır. Gece Vali Bey’in evindedirler.
Mustafa Kemal Paşa, Arif (Beyatlı) ve Falken-
hausen ile “iaşe ve menzil” e dair görüşür. Arif
Bey Midyat’taki birliklerin kumandanıdır. Millî
Mücadele’de Bolu isyanını bastıracak olan Arif
Bey, yine orada şehit olacaktır. Gece boyunca
geçmişe ait birçok hikâye anlatılır.

15 Aralık…

Diyarbakır’dan Ergani Madeni’ne hareket
edilir. Yolda beş defa lastik patlar (pan). “Gece
Maden dairesinde.” diye yazar Mustafa Kemal
Paşa ve İzzet Paşa ile yaverler aracılığı ile görü-

şüldüğünü belirtir. Günün notu; “Yarımca’da
kararlaştırıldı.” cümlesiyle biter.

15 Aralık notlarının altında Şükrü Tezer de
bir anısını paylaşır. Elinde, Çanakkale hatırası
olarak, Lord Kitschener subaylarından kalan
bir tabaka ve bir pusula vardır. “İçi altın yaldızlı
ve dış tarafı fevkalade sanatkârane işlenmiş
gümüş savatlı ve dörtgen şeklindeki hazır sigara
tabakası” nı kullanmaya başlamıştır. Ergani
Madeni’ne hareket edildiği gün hava çok so-
ğuktur. Kürklü kaputunu giymiş ve elleri de eldi-
venli olan Mustafa Kemal Paşa; “Çocuklar
yanınızda sigara var mı?” diye sorar. Şükrü
Tezer hemen, “Buyurun Paşam!” der. Tabaka
Mustafa Kemal Paşa’nın dikkatini çeker ve
“Şükrü bu nereden?” diye sorar. Tezer durumu
açıklar ve tabakayı kabul etmesini rica eder.
Mustafa Kemal Paşa’nın cevabı ise; “Hele şim-
dilik dursun!” olur.

Günce’nin 25 Aralık’taki son notundan
sonra Şükrü Tezer, tabaka olayının ilginç tara-
fına değinecektir. Mustafa Kemal Paşa, daha
önce kendisine bir tay hediye eden Vali Mem-
duh Bey’e bir karşılıkta bulunması gerektiğini
düşünmektedir ancak yakın çevrede bir şey bul-
mak mümkün değildir. Paşa’nın aklına sigara
tabakası gelir ve Şükrü Tezer’den tabakayı ister.
Tezer bunu kendi için bir “iftihar vesilesi” olarak
görür ve tabakayı verir ancak ertesi gün taba-
kayı masanın üzerinde bulur. “Paşam, galiba
tabakayı vermeyi unuttunuz!” der. Mustafa
Kemal Paşa ise şöyle diyecektir: “Hayır Şükrü,
unutmadım. Bir defa tabakanın savat işi pek
nefis. İkincisi bilhassa Anafartalar’da karşımda
mağlup olmuş düşmanın maruf bir ordusuna
mensup subayından elde edilmiş olması itiba-
riyle tarihî değeri olan bu tabakayı kendim kul-
lanmak istediğim için hediye mukabili olsa bile
vermeğe kıyamayarak alıkoydum. Tayın karşılı-
ğını ileride münasip bir şekilde telafi ederiz.”

34 yaşında Anafartalar Kahramanı unvanını
alan Mustafa Kemal, o sigara tabakasını eline
aldığında zihninde hangi anılar canlandı, ne tür
duygular içinde oldu, asla bilemeyeceğiz...
Şükrü Tezer’in yorumuyla yazımızı sonlandıra-
lım: “O, yalnız güzel sanatlara ve güzel olan her
şeye aşık ve müstesna bir zevk sahibiydi… Ta-
bakayı alıkoyması da karşısında mağlup olan
düşmana ait ganimet hatırası olmasından ileri
geldiğine şüphe yoktur.”

Devam edecek…
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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-
snşöyle 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

DIŞ HABERLER

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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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-
snşöyle 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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İNGİLTERE, Galler ve 
Kuzey İrlanda’da on binlerce 
hemşire, 15 ve 20 Aralık’ta iki 

günlük toplu greve gidecek. Hem-
şireleri temsil eden RCN (Royal 
College of Nursing) sendikasının 
106 yıllık tarihinde ilk kez yaptığı 
grev oylamasında, hemşirelerin 
büyük çoğunluğu greve gidilmesi yö-
nünde oy kullandı. Ülke çapında 300 
binden fazla üyesi bulunun RCN, 
yüzde 19’luk maaş zammı talebinde 
bulunurken, hükümet söz konusu 
talebin karşılanamaz olduğunu 
savunuyor. Öte yandan, İngiltere ve 
Galler’de maaş zammı ve çalışma 
koşullarındaki anlaşmazlık nedeniy-

le 10 binden fazla ambulans perso-
neli ve acil servis çalışanı da 21 ve 28 
Aralık’ta greve gidecek.

Hemşireler mutsuz
London School of Economics (LSE) 
Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırma, hemşirelerin kazançları-
nın İngiltere’deki diğer mesleklerle 
kıyaslandığında özellikle özel sektör 
çalışanlarının gerisinde kaldığını 
ortaya koydu. Araştırmaya göre, 
hemşire maaşları 2010-2011’den 
2021-2022’ye kadar önemli ölçüde 
azalırken, hemşirelerin yıllık işten 
ayrılma oranı ise yüzden 8,5’ten 
yüzde 10,9’a yükseldi. AA

Meloni, 15-16 Aralık’ta Brük-
sel’deki AB Liderler Zirvesi 
öncesinde İtalyan parla-

mentosunun alt kanadı Temsilciler 
Meclisi’nde hükümetinin, zirvenin 
gündeminde yer alacak konulara 
ilişkin tutum ve görüşlerini aktardı. 
Konuşmasına Ukrayna’daki savaşla 
başlayan Meloni, “Tarih bize, barış 
ve özgürlüğün olmadığı yerde kal-
kınma ve refahın olmadığını öğretti. 
Bu nedenle, AB’nin Rus saldırganlığı 
karşısında Ukrayna’ya destek konu-
sunda birlik olmaya devam etmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki 
fikrimiz değişmedi.” dedi. Başbakan 
Meloni, İtalya’nın hem AB’nin hem de 
Atlantik İttifakı’nın (NATO) kurucu 
üyesi olarak üzerine düşeni yapmaya 
devam edeceğini belirterek, İtalyan 
hükümetinin Kiev’e tam desteğini teyit 
etti. Ukrayna’daki çatışmanın herkesi 
ilgilendirdiğine işaret eden Meloni, 
“Ukrayna’da ateşkes için manevra 
alanı bugün için sınırlı görünüyor ama 
İtalya bu yöndeki çabaları destekle-
yecek. İtalya, AB’nin bu konuda daha 
keskin bir tavır sergilemesi gerektiğini 
düşünüyor.” diye konuştu. Başbakan 
Meloni, savaş nedeniyle Rusya’ya 
uygulanan yaptırımların kendi üretim-
lerini de etkilediğini ancak bunların 
Rusya üzerinde etkili olduğunu, yine 
de etkilerini izleyeceklerini bildirdi.

Enerji maliyetlerini eleştirdi
Başbakan, İtalya’nın AB içinde baş-
rolde olması gerektiğini ifade ederek, 
“Bizim amacımız, İtalya’da daha çok 
Avrupa yerine, büyük ve kurucu bir 
ülkeye yakışır şekilde Avrupa’da daha 
çok İtalya.” yorumunu yaptı. Meloni, 
ayrıca Avrupa Konseyi’nin gündemin-

de yüksek enerji maliyetleri konusu-
nun da yer alacağını dile getirerek, 
“Avrupa Konseyi, bir kez daha enerji 
maliyetlerinin etkisini görüşecek. 
Hedef, enerji güvenliğine giden bir yol 
ve İtalya, aylardır dinamik tavan fiyat 
konusunda ön sırada yer alıyor. Şu 
ana kadar AB Komisyonu’nun buna 
yanıtı tatmin edici ve gerçekleştirile-
bilir değil.” ifadelerini kullandı. İtalya 
Başbakanı, ülkesinin coğrafi konumu 
sayesinde Akdeniz ile Avrupa arasında 
doğal bir köprü konumunda olduğuna 
da dikkati çekti. 

Balkanlar’ın istikrarı öncelik
Balkan ülkeleriyle Tiran’da geçen 
hafta yaptıkları AB-Batı Balkanlar 
Zirvesi sayesinde AB’nin bu bölgede 
daha görünür hale geldiğine işaret 
eden Meloni, “Batı Balkanlar’ın istik-
rara kavuşması ve Avrupa’nın genişle-
mesi konusu bir temadır. Bu bölgenin 
istikrarı, İtalya ve AB’nin güvenliği 
açısından bir önceliktir.” dedi. Bosna 
Hersek’e adaylık koşullarının tanın-
masının tüm bölge için bir işaret oldu-
ğunu dile getiren Meloni, “Hükümet, 
Kosova’daki gerilimi endişeyle takip 
ediyor. Bizim oradaki İtalyan birlik-
lerimizle barışı sağlama hususundaki 
isteğimizi teyit ettik ve tüm tarafları 
provokasyonlardan kaçınmaya davet 
ediyoruz.” değerlendirmesinde bulun-
du. Başbakan Meloni, ayrıca ABD’nin 
gündemindeki “enflasyonu düşürme 
yasası”nın endişe uyandırdığını vurgu-
ladı. Konuşmasında İran’daki göste-
rilere de değinen Başbakan Meloni, 
“İranlı yetkililerin, kadınlara ve barışçıl 
gösterilere karşı güç kullanılması 
haksız ve kabul edilemezdir.” şeklinde 
konuştu. AA
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya 
destek konusunda birlik içinde olması gerektiğini söyledi

Avrupa’nın
giriş kapısı olamaz
GIORGIA Meloni, düzensiz göç ko-
nusuna da değinerek, “AB’nin güney 
sınırları, doğu sınırlarından daha az 
önemsiz değil. Orta Akdeniz’deki göç 
güzergahı ilk kez AB Komisyonu’nun 
bir belgesinde öncelik olarak yer aldı. 
Italya, uluslararası hukuka saygı ve 
göç olgusunu yapısal olarak ele alma 
ihtiyacını kararlılıkla gündeme getir-
meseydi bu olmayacaktı.” yorumunu 
yaptı. Italya’nın Akdeniz’deki insan 
kaçakçılığı karşısında en büyük yükü 
taşıdığını ifade eden Meloni, Avru-
pa’da yeniden yerleştirme tartışmala-
rında AB’nin dış sınırlarının ortak sa-
vunmasının nasıl olacağına geçmenin 
gerekli olduğunu kaydetti. Başbakan 
Meloni, milletvekillerinden gelen soru-
ları yanıtlarken, Italya’ya bu yıl içinde 
denizi aşarak 94 bin kişinin geldiğini, 
şu ana kadar Fransa’nın 38, Alman-
ya’nın 57 kişiyi yeniden yerleştirme 
programıyla aldığını hatırlattı. Meloni, 
şunları kaydetti:

“Korkarım, sorunun çözümü bu de-
ğil. Fransa ve Almanya bunu ne karşılı-
ğında yaptı? Italya’nın göçmenler için 
Avrupa’daki tek karaya çıkış noktası 
olması karşılığında. Ben, Avrupa’da 
kimsenin yapmaya istekli olmadığı 
şeyi, Italya’nın yapmak zorunda oldu-
ğu görüşüne katılmıyorum. Avrupa’da 
haklar ve yükümlülüklerin herkes için 
aynı olması gerektiğine inanıyorum.”

KOSOVA Başbakanı 
Albin Kurti, kabine 
toplantısında yaptığı 

açıklamada, Kosova’nın hu-
kukun üstünlüğü, özgürlük ve 
demokrasi düzeyinde bölge-
de birinci sırada yer aldığını 
söyledi. Kurti, Kosova’nın Batı 
Balkanlar’da AB üyeliği için 
başvuran son ülke olduğunu 
belirterek bu hafta içerisinde 
AB adaylık başvurusunda bulu-
nacaklarını aktardı. Başbakan 
Kurti, Arnavutluk’un başkenti 
Tiran’da geçen hafta düzenle-
nen AB-Batı Balkanlar Zirvesi 
kapsamında yayınlanan ortak 
bildiride AB’nin hızlandırılmış 
üyelik süreci çağrısında bulun-
duğunu hatırlattı. Potansiyel 
aday statüsünü, resmi aday 
statüsüne çevirme zamanının 
geldiğini Kurti, “AB ile ilişki-

lerimizde 
yeni bir 
evreye 
geçiyo-
ruz. Bu, 
özgürlük, 
demok-
rasi, 
eşitlik ve 
hukukun 
üstünlüğü gibi ortak değerleri 
paylaştığımız demokratik dev-
letlerin yanında geleceğimizin 
AB’de olduğuna derinden ina-
nan vatandaşlarımızın arzuları 
doğrultusundadır.” dedi. Kurti, 
Kosova’nın AB üyeliğine hazır 
olduğunu vurgulayarak “AB 
barış, güvenlik, eşitlik ve refah 
yeridir. Bu yüzden Kosova 
Cumhuriyeti’nin, bu ortak evde 
doğal olarak bir yeri vardır.” 
diye konuştu. AA

FRANSA’NIN Strazburg 
kentinde toplanan AP Genel 
Kurulunda yapılan oylamada, 

Kaili’nin başkan yardımcılığı görevinin 
elinden alınması 1’e karşı 625 millet-
vekilinin oyuyla kararlaştırıldı. AP’nin 
14 başkan yardımcısından biri olan 
Kaili hakkındaki karar hemen devreye 
girdi. Yunan milletvekilinin bundan 
böyle AP’de görevi bulunmayacak. 
Kaili’nin AP’deki Sosyalist ve De-
mokratlar İlerici İttifakı (S&D) grubu 
üyeliği de grupta alınan kararla son-
landırıldı. Böylece Yunan mil-
letvekilinin parlamentoda hiçbir 
siyasi grupla bağı ve parlamento 
görevi kalmadı. AP Başkanı 
Roberta Metsola, konuyla ilgili 
açıklamasında, devam eden yol-
suzluk ve rüşvet soruşturmasında 

Belçika polisi ve yargı makamlarıyla 
işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

2 kişi gözaltına alınmıştı
Eva Kaili’nin de aralarında olduğu 6 
kişi, bir Körfez ülkesi yararına çalış-
malar yürütmek üzere rüşvet almak, 
yolsuzluk yapmak, organize şekilde 
suç işlemek şüphesiyle gözaltına alın-
mış, 2 kişi serbest bırakılmıştı. Kaili 
dışında AP’deki S&D grubunun eski 
İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo 
Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Pan-

zeri, Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu Genel Sekre-
teri Luca Visentini ve Kaili’nin 
erkek arkadaşı olduğu belirtilen 
S&D grubundan asistan Fran-
cesco Giorgi, gözaltına alınan-
lar arasında yer alıyordu.

KOSOVA 
Albin Kurti, kabine 
toplantısında yaptığı 

İNG
Kuzey İrlanda’da on binlerce 
hemşire, 15 ve 20 Aralık’ta iki 

FRANSA’NIN 
kentinde toplanan AP Genel 
Kurulunda yapılan oylamada, 

Kosova AB üyesi olmak istiyor
Kosova hükümeti, bu hafta içerisinde Avrupa Birliği 
(AB) adaylık başvurusunda bulunacağını açıkladı

Ingiltere’de grev krizi!-
İngiltere’de Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) kilit öneme sahip hemşireler, çok 
sayıda sektörün artan hayat pahalılığı ve en�asyon karşısında makul bir 
maaş artışı talebiyle başlattığı grev dalgasına katılmaya hazırlanıyor

Eva Kaili için yolun sonu
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan 
milletvekili Eva Kaili’nin parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verildi
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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
PTEHOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

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

PTEUKVI sınavını haftanın her günü;
PTEHOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTEHOMEA1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTEHOMEB1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTEHOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTEUKVI
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, “PTEHome 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 PTEHome 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
ÜniversitesiMimarlık Fakültesi Endüstri-
yel TasarımBölümü2021 yılımezunu
MügeYeniada’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 gibimalzeme-
lerden tercih edenYeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahsedenYeniada, “BİLGİMi-
marlık Fakültesi’ndenProf.Dr.ÖzlemEr,
Dr.Öğr.Üyesi SelinGürdereAkdur, Refik
BurakAtatür, YetkinYazıcı, Ar.Gör.
GizemÖz yürütücülüğünde veGözde Şe-
kercioğlumentorluğunda hayata geçirdi-
ğimbitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumunpotansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendimde sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum.Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendimdiye-
bilirim.Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum.Konununuzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığımdomateslerin 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.

YunusEmreanlatılacak
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 "AntakyaMedeniyetler 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 TasarımBölümümezunuMüge
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

‘DaVinciKids’ TiktokYazFest’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
PTEHOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

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

PTEUKVI sınavını haftanın her günü;
PTEHOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTEHOMEA1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTEHOMEB1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTEHOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTEUKVI
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, “PTEHome 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 PTEHome 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
ÜniversitesiMimarlık Fakültesi Endüstri-
yel TasarımBölümü2021 yılımezunu
MügeYeniada’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 gibimalzeme-
lerden tercih edenYeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahsedenYeniada, “BİLGİMi-
marlık Fakültesi’ndenProf.Dr.ÖzlemEr,
Dr.Öğr.Üyesi SelinGürdereAkdur, Refik
BurakAtatür, YetkinYazıcı, Ar.Gör.
GizemÖz yürütücülüğünde veGözde Şe-
kercioğlumentorluğunda hayata geçirdi-
ğimbitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumunpotansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendimde sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum.Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendimdiye-
bilirim.Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum.Konununuzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığımdomateslerin 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.

YunusEmreanlatılacak
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 "AntakyaMedeniyetler 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 TasarımBölümümezunuMüge
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

‘DaVinciKids’ TiktokYazFest’de
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SENFONİK METALİN
TAM ZAMANI
Klasik ve rock / metal müzik 

severlerin, deneysel ve 
kaliteli türlerden hoşlanan-

ların, fantastik edebiyat ve tarih 
okurlarının başucu gruplarından 
olan Haggard, Rock Off Event 
Series kapsamında If Perfor-
mance Hall Beşiktaş sahnesinde 
müzikseverlere 14 kişilik kadro-
suyla özel bir konser sunacak. 
Daha önce Mayhem, Katatonia, 
Uli Jon Roth, Enforcer, Tyr, Soul 
Sacrifice, Diken, False In Truth, 
Soul Sacrifice, Murat İlkan, 
Pentagram, Metalium, Kronik, 
Metafor ve daha bir çok yerli ve 
yabancı sanatçıyı ağırlayan Rock 
Off Event Series, ara vermek 
zorunda kaldığı pandemi sonrası 
bu kez Haggard’ı sevenleriyle 
buluşturacak.

Tarihte bir ilki yaptılar
Dünyanın en kalabalık ve kap-
samlı senfonik rock/metal grubu 
Haggard 1991 yılında Almanya’da 

kuruldu. 16 kişilik bir kadroy-
la çıkarttıkları ve kendilerini 
dünyaya tanıttıkları 1997 tarihli 
ilk albümleri “And Thou Shalt 
Trust... The Seer”, içerisinde yer 
alan klasik ve senfonik öğeler ile 
hemen dikkatleri çekip, önemli 
müzik dergilerinden tam not  aldı. 
Üç yıllık bir aradan sonra tam 21 
kişilik bir kadroya sahip ikinci 
albüm “Awaking the Centruies” 
yayınlandı. Bu albüm ile birlikte 
Haggard, yaptığı müzik içerisin-
de klasik müziği bir etkilenim 
olarak kullanan değil, rock / metal 
müzik ile tam olarak birleştiren 
ilk grup oldu. İngilizce, Almanca 
ve Latinceyi beraber kullandık-
ları şarkı sözlerinde Ortaçağ 
Avrupası’nı, önemli filozofları ve 
düşünce akımlarını o dönemin 
halkının sözcükleriyle tiyatral bir 
öyküleyişle anlattılar. 2001 yılında 
çıktıkları ve çok başarılı geçen 
ABD turnesi kapsamında verdik-
leri kapalı gişe Meksika konseri 

grubun plak firması tarafından 
yayınlandı. “Awaking the Gods” 
adını taşıyan bu DVD grubun 
sahnedeki performansının da bir 
kanıtı oldu.

Önemli övgüler aldılar
Kısa ve konserlerle geçen bir ara-
dan sonra grubun beklenen üçün-
cü stüdyo albümü 2004 yılında 
raflardaki yerini aldı. “Eppur Si 
Muove” (İta.: Dünya Gezegeni) 
adını taşıyan bu albüm rock/metal 
basınında övgüyle karşılandı. 16. 
yüzyılda yaşamış ünlü filozof ve 
matematikçi Galileo’nun Roma 
Katolik Kilisesi’ne karşı verdiği 
inanç ve bilim savaşını ve bu yol-
daki kararlılığını albümün sözle-
rine taşıyan Haggard, müzikleri 
yanısıra sözlerindeki edebi ve 
tarihi niteliği ile de kendine özgü 
yerini ispatladı. 2008 Ağustos 
ayında yine tarihsel karakterler 
ve oykulere yer verdigi `Tales of 
Ithiria` albümünü çıkardı. AA

Türkiye’de büyük hayran kitlesi bulunan senfonik metal grubu Haggard, 
18 Aralık Pazar günü If Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak

FILM dağıtım firması 
Toho Co’nun açıklama-
sına göre, Miyazaki’nin 

“Nasıl yaşarsınız?” adlı yeni 
filmi Temmuz 2023’te vizyona 
girecek. Miyazaki’nin kurduğu 
Studio Ghibli şirketine göre yeni 
yapıt, ismini çocuk edebiyatı ya-

zarı Yoşino Genzaburo’nun 1937 
yılı basımlı kitabından alıyor.

Aksiyon-macera türündeki 
animasyon filmin, özgün bir 
hikayesinin olacağı bildirildi. 
Miyazaki, “Ruhların Kaçışı” ese-
riyle 2003 yılında “Uzun Metrajlı 
En İyi Animasyon Filmi” dalında 

Oscar ödülüne layık görülmüştü. 
Deniz aşırı üne sahip Miyazaki, 
animasyon klasikleri arasında 
“Komşum Totoro” (1988) ve 
“Prenses Mononoke” de (1997) 
yer alıyor Japonya’da “efsane 
animasyoncu” olarak bilinen 
Miyazaki’nin eserleri, modern 

uygarlıklara eleştirel yaklaşımlar 
ile tabiata duyulan hayranlık-
larla tanınıyor. İlerleyen yaşı ve 
film yapım zorluklarını gerekçe 
göstererek 2013’te emekliye 
ayrılacağını açıklayan Japon 
yönetmen, 2017’de sektöre geri 
dönmüştü. AA

Oscar ödüllü Japon yönetmen Miyazaki Hayao’nun, “Nasıl yaşarsınız?” adlı animasyon filmi gelecek yıl izleyiciyle buluşacak

1315 ARALIK 2022 PERŞEMBE

FILM 
Toho Co’nun açıklama
sına göre, Miyazaki’nin 

JAPON YÖNETMEN GERİ SAYIMDA

KIZILAY’DAN
SANATA DESTEK

49 FİLMİNİ COK 
SEVECEKSİNİZ

Rapçiler aynı sahnede buluştu

22-25 Aralık tarihlerinde yapılacak Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film 
Festivali’nde yarışma ve özel gösterim seçkilerinde yer alan yapımlar, ödül 
miktarları, söyleşi panel etkinlikleri ve onur ödüllerine dair detaylar açıklandı

FESTIVAL’DE Onur Ödülü 
Ayla Algan ve Yusuf Sezgin’e 
verilecek. En iyi Film Ödü-

lü’ne 30 bin TL, Özel Jüri Ödülüne 
15 bin TL, Mansiyon Ödülüne 10 bin 
TL verilecek. Sanatçı Neşet Ertaş 
anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde 
gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kı-
zılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin 
programı Kızılay Genel Başkanı ve 
Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem 
Kınık, Festival Başkanı Faysal Soysal, 
Festival Genel Sanat Yönetmeni 
Mehmet Lutfi Şen ve Jüri Üyesi Han-
de Soral tarafından açıklandı.

İnsani bakış ödülü
58 ülkeden 522 kısa filmin başvur-
duğu festivalde bu yıl ilk kez, ‘İnsani 
Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan 
bir yapıma Türk Kızılay tarafından 
‘Kızılay İnsani Bakış Ödülü’ verile-
cek. Ana yarışma seçkisinde 3 yapıma 
ödül taktim edilecek. En iyi film 
ödülü 30 bin TL, Özel jüri ödülü 15 
bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL 
olarak belirlendi. İnsani Bakış belge-
sel seçkisinde yer alan filme 15 bin 
TL değerinde en iyi belgesel 
ödülü takdim edilecek. Festi-
valin Fono Film kategorisinde 
30 bin TL ödül verilecek, 40 
yıllık hatır seçki kategorisinde 
yer alan bir filme de Neşet 
Ertaş adına dostluk ödülünü 
de takdim edeceğiz. Festival 
kapsamında Onur Ödülünü si-
nemanın duayenlerinden Ayla 
Algan ve 60 yıllık kariyerine 
sayısız film sığdıran dostlukla 
sevgimizi kazanan Türk sine-
masının star oyuncusu Yusuf 

Sezgin’e verilecek.

Aylan bebek örneği
Festivalin detaylarının açıklandığı 
toplantıda konuşan Kızılay Başkanı 
Dr. Kerem Kınık, “Burada aslında 
hepimiz bu insanlığa değer katmak 
onun onurunu korumak için bir şey-
ler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
sanatta buradan bir pencere açıyor 
insanlığa bir teklifte bulunuyor. Tek-
rar düşünmek için, empati yapmak 
için insanın belki aklına gelmeyen 
yönlerini farklı gerçekliklerin görü-
nebileceğini bize hissettiren bir şey 
sanat. Sanatın politika yapıcılarına 
yönelik etki oluşturucu ve baskı un-
suru olduğunu Aylan Kürdi bebeğin 
sahile vurmuş bedeninde gördük.  
Biz klasörlerce Avrupa Birliğine, 
Birleşmiş Milletlere dosyalar yazdık 
göçmen politikaları konusunda ama 
bir tek fotoğraf karesi her şeyi değiş-
tirdi. Bu etkide filmlerin belgesellerin 
insanlığa daha çok fayda verecek 
dayanışmayı arttıracak ve empati 
duygusunu artıracağına inanıyorum” 
dedi. DHA

FESTIVAL’DE 
Ayla Algan ve Yusuf Sezgin’e 
verilecek. En iyi Film Ödü

DEAŞ’LI teröristler tarafın-
dan 11 Haziran 2014 tarihinde 
Musul Başkonsolosu ve 48 

çalışanının kaçırılması ve MİT’in 
düzenlediği operasyonla 49 vatandaşın 
kurtarılmasının işlendiği ‘49’ filmi 20 
Ocak 2023’te vizyona girecek. Filmin 
başrollerinde ise İsmail Hacıoğlu, 
Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, 
Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve 
Kerem Alışık’ın yer alıyor. Senaryo-
sunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın 
yazdığı filmin yönetmen koltuğunda 
ise Hakan İnan oturuyor.

Türkler kurtarılmıştı
Özel harekat polisleri tarafından 
korunan Musul’daki Türkiye Başkon-
solosluğu, 11 Haziran 2014’te 900’den 
fazla DEAŞ’lı terörist tarafından 
basılmış, olayın akabinde de Türki-
ye’nin Musul Başkonsolosu Öztürk 
Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 49 
konsolosluk çalışanı rehin alınmıştı. 
MİT tarafından düzenlenen operas-
yonla 101 günün sonunda tüm Türk 
vatandaşları burnu bile kanamadan 
kurtarılmıştı. DHA

DEAŞ tarafından 11 Haziran 2014’te Musul’daki Türkiye Başkonsoloslu-
ğu’nda esir alınan 49 Türk’ün Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) düzen-
lenen operasyonla kurtarılması beyaz perdeye taşındı. Yönetmenliğini 
Hakan İnan’ın yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın 
yazdığı ‘49’ filmi, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek

DEAŞ’LI 
dan 11 Haziran 2014 tarihinde 
Musul Başkonsolosu ve 48 

En anlamlı ödül
12. AB İnsan Hakları Kısa Film 
Yarışması’nın kazananları Anka-
ra’da düzenlenen ödül töreniyle 
açıklandı. 12. AB İnsan Hakları 
Kısa Film Yarışması’nda derece-
ye giren filmlerin yönetmenleri 
9 Aralık’ta Ankara’da düzenle-
nen törenle ödüllerini aldı.  De-
ğerli ön jüri üyeleri uluslararası 
film festival yönetmeni Candan 
Yaygın, akademisyen Gülsüm 
Depeli Sevinç, yönetmen Taha 

Feyizli; final 
jürisi aka-
demisyen 
Altuğ Akın, 
insan hakla-
rı savunucu-
su Avukat 
Özlem Yılmaz, oyuncu Özge 
Özpirinçci, yönetmen Çağrı Vila 
Lostuvalı ve gazeteci Erhan 
Ertürk, İnsan Hakları, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, İklim Eylemi ve 

Gençlik Hakları kategorilerin-
de kazananları belirlediler.  8 
Aralık’ta başlayan 12. AB İnsan 
Hakları Film Günleri 18 Aralık’a 
dek sürecek. AA

RED Bull 64 Bars, 
sanatçılarının içinde 
tekrar ya da nakarat 

olmadan 64 satırlık şarkılar 
yazarak stüdyoda kaydettikle-
ri ve söz yazım yeteneklerini 
sergiledikleri performans 
odaklı bir proje olarak öne 
çıkıyor. Türkiye ayağı şubat 
ayında başlayan ve 16 yetenekli 
sanatçının kelime oyunlarını, 
hikâye anlatma becerilerini ve 
yaratıcılıklarını zorlayan Red 
Bull 64 Bars’ın birinci sezonu 
tamamlandı. Projenin birinci 
sezon finalinin kutlaması 12 
Aralık Pazartesi akşamı Asma-
lımescit BLIND’da gerçekleş-
tirildi. Kültür&sanat basını ve 

müzik dünyasının yanı sıra Red 
Bull 64 Bars projesinde yer 
alan Türkçe rap sanatçılarının 
katılımıyla hayata geçirilen 
etkinlikte; Kamufle, Motive, 
Tankurt Manas, Hayki, Murda, 
Baneva ve Kayra mikrofon ba-
şına geçerek proje kapsamında 
özel olarak ürettikleri parçalar-
la seyirciyi coşturdu. Hip Hop 
ekseninde 64 satırlı şarkıların 
üretildiği proje, serbest stil ve 
hızlı düşünmenin arenası olma-
yı gelecek dönemde de sür-
dürecek. Red Bull 64 Bars’ın 
ikinci sezonu 2023 yılı itibarıyla 
başlayarak, Türkçe rap ve Hip 
Hop severlerle buluşmaya 
devam edecek.DHA

Türkçe Rap alanındaki iddialı isimleri zorlu bir söz yazımı maratonuna davet eden Red Bull 
64 Bars, Türkiye’deki ilk sezonunun finalini eğlence ve müzik dolu bir etkinlik ile kutladı

RED 
sanatçılarının içinde 
tekrar ya da nakarat 



EROL Bulut, yabancı hakem konusu hak-
kında ise şunları söyledi:  “Hakemlerden 
gerçekten takımlar çekti, sıkıntılar ya-

şandı. Benim takımlarım da 
dahil. Geçen sene sıkıntılar 

yaşadım, bu sene de 
yaşadım. Başka takımlar 
da doğal olarak yaşıyor 
ama yabancı hakem-
lerin ülkemize gelip 
maçlarımızı yönetmesi 
biraz moralimizi bozar. 

Buradaki hakemlerimi-
zin ikinci yarı kendileri-

ni toparlayıp daha iyi 
işler yapacağını 

düşünüyo-
rum.

Gaziantep FK, Dünya 
Kupası’na verilen arada 
çalışmalarını Antalya’nın 

Belek turizm merkezinde sür-
dürüyor. Gaziantep FK Teknik 
Direktörü Erol Bulut, kamp 
süreci, devre arasında takıma 
dahil edilmesi planlanan oyun-
cular, takımın hataları, ligdeki 
durumları, fikstür ve yabancı ha-
kem konusu gibi bir çok konuda 
açıklamalarda bulundu. Hazır-
lıkların Gaziantep’te başladığını 
ifade eden Erol Bulut, “Orada 
9 günlük bir periyot geçirdik. 
Antrenmanlar kamp döneminde 
biraz ağır geçiyor, hem Gazian-
tep’te hem de burada ağır çalış-
tık. Antalya’da 2 maç oynadık, 1 
maçımız daha olacak çarşamba 
günü. Futbolcuları gerçekten 
tebrik ediyorum. İsteklerimizi 
sahaya en iyi şekilde yansıtmaya 
çalışıyorlar. İstekliler, arzulular. 
Bu isteklerini maçlara da çok 
iyi şekilde yansıttılar, ilk maç El 
Batin’e, sonrasında daha önemli 
Konyaspor’a karşı. Sonucu bizi 
umutlandırıyor, sevindiriyor. Di-
siplinli bir şekilde oynamamız, 
tabii bunun daha iyisi olabilir, 
tempomuzu daha da artırabili-
riz. Gol vuruşlarında daha etkili 
olabiliriz, yeterince gol pozisyo-
nuna girmiştik Konyaspor ma-
çında ama sadece birini değer-
lendirdik. İyi tarafı kalemizde 
sadece 1 tane pozisyon verdik. 
Bunlar güzel şeyler, inşallah 
çarşamba günü de Hatayspor’a 
karşı hava şartları elverirse o 
maçı da oynayacağız. İnşallah iyi 
performans göstererek Antalya 
kamp dönemini kapatmış ola-
cağız. 2 günlük iznin ardından 
ise Gaziantep’te çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” diye konuştu.

3 ismi ekibe katacağız
Erol Bulut, ligin zorlu geçe-
ceğini dile getirerek, “Nedeni 
de 3 günde bir maç olması. 
Onun üzerine kupa maçları da 
eklenecek. Tabii burada önem-
li olan, kadro derinliği olan 
takımlar daha iyi faydalanacak 
bu durumdan. Bizim kadro-
muza baktığınıza şu an birkaç 
eksiğimiz var. İnşallah 8 Ocak’a 
kadar çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Transfer dönemi geldiğinde 
görüşmeleri sportif direktörü-

müz Adnan Erkan sürdürecek. 
İstediğimiz futbolcuları inşallah 
Ocak ayında aramıza katabilir-
sek, bir seviye daha üste çık-
maya çalışacağız. 3 futbolcuyu 
ekibe katmayı düşünüyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Bireysel hataları azaltamadık
Futbolda az hata, maksimum ve-
rimin önde olduğunu kaydeden 
tecrübeli teknik adam, “Bizde 
de maalesef bireysel hatalar 
oldu defans anlamında. Zincir-
leme hatalar oldu. Onun dışında 
yakaladığımız pozisyonları iyi 
değerlendiremedik. Nitekim 
kaybettiğimiz puanlar var, şu an 
rahatlıkla 20-21 puanda olabilir-
dik. Ama futbol bu, şanslarınızı 
değerlendireceksiniz ve bireysel 
hatanızı azaltmanız lazım. Bun-
ları biz maalesef yapamadık. Ka-
ragümrük maçına baktığımızda 
öne geçiyorsunuz, sonra 2 tane 
defansta hata ve yediğimiz basit 
goller var. Bugüne kadar defans-
ta duran toptan en az gol yiyen 
takımlardan biriyiz diye düşünü-
yorum. Duran toptan 2 tane gol 
yememiz tabii üzücü” dedi.

Hedef ilk 10 içinde olmak
Ligde şu an 10’uncu sırada 
olduklarını ve daha iyisinin ola-
bileceğini sözlerine ekleyen Erol 
Bulut, “Keşke o 4-5 puanı almış 
olsaydık, son dakikalarda kay-
bettiğimiz puanlar var. Onlarla 
20 puanda olsaydık, şu an 1-2 
sıra daha yukarıda olurduk diye 
tahmin ediyorum. Yine orta-
larda olacaktık. Zaten tabelaya 
baktığımızda, takımların kadro 
genişliği ve kalitesine baktığımı-
za ilk 6-7 dolu gibi görünüyor. 
8-9-10’uncu sıralarda seyredebi-
liriz. Hedefimiz ilk 10’un içinde 
olmak” ifadelerini kullandı. 

Futbolcuları suçlayamayız
Erol Bulut, kadro genişliğini ve 
futbolcu kalitesini artırmak iste-
diklerini belirterek, “O yüzden 
devre arası 3 futbolcu almamızın 
gerekli olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü alternatif yok. Şu an sa-
dece hücum hattında Joao var, 
Tomas biliyorsunuz aramızdan 
ayrıldı. Sadece 2-3 futbolcunun 
üzerine oyunu yıkmak doğru 
değil. Daha iyi dağılması lazım. 

Sadece o futbolcular gol atarsa 
maç kazanacağız, onları kur-
tarırsak maçı kurtaracağız gibi 
olmaması lazım. Futbol takım 
oyunu ve bize bütün oyuncuları-
mız lazım” dedi.

Ligde zorlu bir fikstüre sahip 
olduklarını vurgulayan de-
neyimli teknik adam, “Zaten 
sezona başladığımızda zor bir 
fikstürümüz vardı. Orada iyi bir 
gidişat gösterdik ve 4 maçta 10 
puan aldık. Tabii şu an önemli 
olan önümüzdeki kupa maçı 
Boluspor’a karşı. Onları cid-
diye alacağız ama ondan daha 
ciddi olan lig de var. Beşiktaş 
ile başlayacağız. Zorlu bir maç 
ve büyük bir takım. Futbolcular 
en azından büyük maçlara daha 
konsantre olarak kendilerini 
vermeye çalışıyorlar. Öyle bir 
başlangıcın iyi olacağını düşünü-
yorum” şeklinde konuştu.

Futbolcunun kendisini 
zorlaması lazım
Erol Bulut, yabancı oyuncu 
sınırı hakkında ise şunları dile 
getirdi:  “Ben yanımda hesap 
makinası tutuyorum zaten. 
Bugüne kadar her zaman aynı 
şeyi söyledim; serbest kalması 
gerekiyor. Tabii karşı çıkanlar 
çok oluyor doğal olarak. Bu 
şekilde olduğunda zaten eko-
nomi sıkıntısı var kulüplerde, 
biz de  dahil. Yerlinin fiyatı 
artıyor gereksiz yere. 2 liraya 
alacağınız adamı 5-6 liraya 
almak zorunda kalıyorsunuz. 
Sözleşmesi de o şekilde oluyor. 
O zaman ne değişiyor. Zaten 
kalite kendini gösterir. Kaliteli 
futbolcular sonuçta oynayacak 
her takımda. Daha önce de 14 
serbestken daha çok yurt dışına 
yerli futbolcu çıktı. Futbolcu-
nun kendisini zorlaması lazım. 
Futbolcunun işim kolay zaten 3 
kişi oynayacak, 3 de değişiklik 6 
tane Türk olacak diye düşünme-
sine sinirleniyorum. Böyle rahat 
olmaması lazım.”

Başarı kolay elde edilmez
Gelişimin altyapıdan başlaması 
gerektiğinin altını çizen Erol 
Bulut, “Geliştirmeye bakarsa-
nız alt yapıya bakmak lazım. 
Altyapıya girdiğiniz zaman 
burada oturup 1 hafta konuşabi-

liriz. Her 
zaman aynı 
şeyleri konuşuyoruz. Hep altya-
pı diyoruz, akademi ile ilgili yeni 
sistem gelecek diye duydum. 
Altyapıdaki futbolcuya eğiti-
mi doğru vereceksiniz. Doğru 
vermediğiniz zaman bütün 
Süper Lig’de A takım hocaları 
sıkıntı yaşayacak ki yaşıyor da. 
Çünkü eksik geliyor futbolcu. 
En büyük sorun o. Akademiyi 
kurdunuz, süper tesis kurdunuz, 
her şeyin güzel olması da ge-
rekiyor. Futbolcunun eğitimini 
doğru vermediğiniz zaman nasıl 
kendini geliştirecek kendi yete-
nekleriyle. Arda gibi birkaç kişi 
çıkınca seviniyoruz. Avrupa’ya 
transfer olduğunda Barcelo-
na’ya gitti oraya buraya gitti 
tamam da 2-3 kişi yetmiyor ki. 
20 yaşındaki futbolcuyu oynatı-
yorsun, performans bekliyorsun. 
Bazı ülkelerde adam 18 yaşında 
dünya yıldızı oluyor. Ondan bir 
tane yok, birkaç tane var. Tür-
kiye’de neden çıkmasın. Ama 
onun eğitimini, altyapısını doğru 
hazırlamamız lazım. Altyapıdaki 
hocaların da sorumluluğu üze-
rine alması lazım. Hemen ben 
A takım hocası olacağım diye 
bakmamaları lazım. Onların 
yetiştireceği futbolcular A takı-
ma çıktığında zaten büyük bir 
iş başarmış olacaklar. Onların 
sayesinde o futbolcular oraya 
gelmiş olacaklar. Federasyonda 
zaten bunlar konuşuldu. Geç-
tiğimiz günlerde zaten sportif 
direktörümüz gitti konuşmasını 
yaptı, istişaresini yapmıştık 
zaten. Bunlar konuşuluyor ama 
sadece konuşuyoruz. Sorun ora-
da. Bir şeyde karar verelim 14 
ise 14 serbest, 12 ise 12. Herkes 
oynayabilsin. Ben demiyorum; 
12-14 tane yabancı futbolcu ser-
best hiç Türk oynamasın. Hayır 
öyle değil. Tük futbolcu kendisi-
ni zorlayacak. Zorladığın zaman 
bir yerlere geliyorsun, başarı 
elde ediyorsun. Zorlamadığın 
zaman da zaten olduğun yerde 
sayıyorsun. Başkaları ondan 
sonra gelip seni geçiyor. Ondan 
sonra ağlamayacaksın niye böyle 
oldu diye. Bu her yerde böyle. 
Kolay bir şey elde ettiğinde ba-
şarı gelmez, zorlanacaksın” diye 
konuştu. DHA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 
“Hakemlerden gerçekten takımlar çekti, sı-
kıntılar yaşandı. Ama yabancı hakemlerin ülke-
mize gelip maçlarımızı yönetmesi biraz moralimiz bozar” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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YABANCI HAKEM YABANCI HAKEM 
MORAL BOZABILIR!MORAL BOZABILIR!

SÜPER LIG’I KAZANMAK KOLAY DEĞIL

HOCAMIZ ADI 
GIBI ÇAĞDAŞ!

Takımlar çok çekti

DÜNYA Kupası sebebiyle 
liglere verilen arada hazır-
lıklarına Antalya’nın Belek 

turizm bölgesinde devam eden 
Adana Demirspor’da takımın tec-
rübeli ismi Gökhan İnler, Demirö-
ren Haber Ajansı’na (DHA) özel 
açıklamalarda bulundu. Antalya 
kampının kendileri için pozitif 
geçtiğini ifade eden 38 yaşındaki 
tecrübeli orta saha, “Kamp baya 
yoğun ve iyi geçiyor. Şimdiye 
kadar iki maç oynadık. Tabii ki 
sonuçlara çok fazla odaklanmı-
yoruz. Ama genelde herkese şans 
tanındı. Herkes maçlarda süre 
aldı. Genel olarak baktığımızda 
güzel bir ortamımız var. Kamp 

sahaları iyi. Şu an öyle 
söyleyebilirim. Her şey 
pozitif gidiyor” diye 

konuştu.

Takım içinde bağ var
Takım içerisindeki birlik ve 

beraberliğe değinen Gökhan 
İnler, “Tabii bence baktığımız za-
man hocamızın ikinci sezonu. İyi 
çalışıyor ve emek sarf ediyor. Hep 
birlikte oyuncularla beraber, her-
kes iyi çalışıyor. Genel baktığımız-
da takımın içinde iyi bir bağ var. 

Bir kulüp için bu lazım. Dediğim 
gibi Antalya’da hazırlığımızı iyi 
yapmalıyız. Zor bir süreç gelecek. 
Bir ayda kupayla beraber 6 maç 
oynayacağız. Bunu iyi değerlendir-
mek istiyoruz. Onun için herkes 
hazır olmalı” dedi.

Şimdilik bir şey diyemem
Adana Demirspor’un lig şampi-
yonluğu şansını değerlendiren 
İnler, “Adana Demirspor ile ilk 
basamağı yaptık biliyorsunuz. 
Süper Lig’e çıktık. O da bir başarı. 
Büyük bir başarı. Ama tabii ki 
Süper Lig’i kazanmak, bunlar 
çok uzun ve taşlı yollar. Maç maç 
bakmak gerekiyor. Benim her 
zaman yaptığım gibi maçtan maça 
odaklanıp sezon sonunda bakma-
mız lazım. Şimdilik bir şey söyleye-
mem” şeklinde konuştu.

Her sene değerlendiriyorum
Futboldaki geleceği hakkında 
yorumlarda bulunan İsviçreli 
oyuncu, “Futbolda son senelerim 
diyebiliriz. Ama ben şu an ona 
odaklanmıyorum. Ben genel-
de futbolumu seviyorum. Yani 
mental ve fiziksel olarak iyiysem 
devam etmek isterim. Tabii ki bu 

performans ya da mental olarak 
iyi olursam neden olmasın. Ama 
dediğim gibi şimdi önümüzde 6 
ay kaldı. Bu zamanı iyi değerlen-
dirmek gerekiyor. Sonra her sene 
değerlendirme yapıyorum” dedi.

Gençlerin önünü açmak lazım
Napoli’nin şampiyonluk şansını 
ve Fenerbahçeli Arda Güler’in 
isminin İtalyan ekibiyle anılmasıy-
la ilgili de konuşan Gökhan İnler, 
“Napoli’de hemen hemen her haf-
ta arkadaşlarımla görüşüyorum. 
Çünkü orada iyi bir kariyerim 
oldu. Napoli bu sene süper baş-
ladı. İnşallah böyle devam eder-
ler. Çünkü bu şehrin, bu halkın 
şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence 
bu sene onlar için iyi bir sene. 
Ama dediğim gibi futbolda her 
şey hemen değişebiliyor. Herkes 
konsantre olmalı. Bence bu sene 
güzel olacak diye düşünüyorum. 
Arda Güler ile ilgili ise ben olsam 
hemen kabul ederdim. Çünkü 
Napoli önemli ve iyi bir camia. 
Görüyorsunuz bir çok genç bu 
sene orada oynuyor. Sadece Arda 
için konuşmuyorum, Türkiye’deki 
gençlerin önünü açmak lazım” 
diye konuştu.. DHA

Adana Demirspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Adana Demirspor’un şampiyonluk şansıyla ilgili, “Süper Lig’e çık-
tık. O da bir başarı. Büyük bir başarı. Ama tabii ki Süper Lig’i kazanmak çok uzun ve taşlı bir yol. Maç maç bakmak gerekiyor” dedi

DÜNYA Kupası nedeniyle liglere verilen 
arada Antalya’nın Belek Turizm Merke-
zi’nde kamp çalışmalarına devam eden 

Kayserispor’da takımın tecrübeli kanat oyuncu-
su Emrah Başsan, Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın aile 
ortamında çok güzel bir kamp geçirdiğini söy-
leyen Emrah Başsan, “Güzel bir kamp dönemi. 
Kamp dönemi de denemez aslında Kayseri’de 
aileler toplanmış keyif içinde vakit geçiriyoruz 
gibi. Antrenmanlar olsun, hocamız olsun keyifli 
geçiyor. Araya iyi girdik. Antalya kampına geldik. 
Kalan 4 maçı da güzel tamamlamak istiyoruz. 
Sezonu da iyi bitirmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. 
Kayserispor’u iyi yerlere getirmek istiyoruz” diye 
konuştu.  

Tecrübeli bir takımız
Takımdaki transfer yasağının performansı etkile-
mediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Takımı-
mız tecrübeli ve geçen yıldan birbirlerini tanıyan 
bir takım. Kupada finale çıkmış büyük takımları 
elemiş, hak etmiş bir takımız. Sonunu iyi bitire-
medik. Ama bu yıl hedeflerimiz var. Kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bize güvensinler. Takımımız 
nasıl oynanması gerektiğini bilen, rakiplere nasıl 
kafa tutacağını bilen bir ekip. En iyi şekilde ligi 
bitirerek Avrupa’ya katılmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Takım doğru yolda
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş 
Atan’dan da övgüyle bahseden Emrah Başsan, 
“Hocamız adı gibi çağdaş futbol oynatıyor. Güzel 
bir futbol oynatıyor. Futbolcuların gelişimi, 
taktik, mental ve fizik olarak takımı iyi hazırlıyor. 
Standart futbol artık beğenilmiyor. Farklı şeyler 
görmek istiyorlar. Hocamız kendini geliştiriyor 
ve bizi de geliştiriyor. Genç nesil hocalara Süper 
Lig’in ihtiyacı var. Gelişimimizde en büyük neden 
o. Hak ediyorlar ve hak ettiklerinin de yukarısın-
da olabilirler” ifadelerini kullandı.   Geçen sezon 
Galatasaray’a attığı golü çok beğendiğini söyle-
yen Başsan, “Geçen sezon Galatasaray’a güzel 
bir attım. Galatasaray’a karşı güzel bir gol attım. 
İnşallah bu yıl daha iyileri olur” dedi.  DHA

Kayserispor’un tecrübeli kanat oyuncusu 
Emrah Başsan, “Hocamız adı gibi çağdaş 
futbol oynatıyor. Güzel bir futbol oynatıyor. 
Futbolcuların gelişimi, taktik, mental ve fizik 
olarak takımı iyi hazırlıyor” dedi



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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi
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pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
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etti. Sene başndan beri sürekli 
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yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
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30 yaşn aşan Wojciech 
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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 
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
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rektörden biri konumunda. Yanal, 
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Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
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ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
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Her şeyin en iyisine layık

SANCAKTEPE 
Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan 

içerisinde kick bokstan fitnes-
sa, karatedan jimnastiğe 18 
branşta eğitim imkanı sunan 
spor merkezi ve Kitap Ka-
fe’nin açılışı Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun katılımıyla 
açıldı. Sancaktepe’nin genç ve 
spor odaklı hizmet anlayışını 
takdir ettiğini söyleyen Kasa-
poğlu, “Gençler ve kadınlar 
için eser üretmenin heyecanı 
apayrı. Bakanlık olarak genç 
odaklı hizmet, kadın odaklı 
spor anlayışımızla ülkemiz-
deki spor çıtasını, halkımızın 
spora erişimini fırsat eşitliği 
anlayışıyla daha yukarılara ta-
şımanın heyecanını yaşıyoruz. 
Açtığımız tesisleri kadın odak-
lı kullandırıyoruz. Başarıları 
da birlikte yaşıyoruz. Yaşama-
ya da devam edeceğiz. 2022 
yılında uluslararası arenada 
5 bin 279 madalya ile Türk 
bayrağını alsancağa yükselten 
bir başarı hikayesinin mutlu 
tablosudur, gurur duyuyoruz. 
İnanıyorum ki açacağımız 
tesislerden yetişecek genç-
ler bu çıtayı daha yukarılara 
taşıyacak. Bu ülkenin, milletin 
gururu olmaya devam edecek-
ler” diye konuştu. 

Gençlik her şeyin üstünde
Spora erişimi önemli gördük-
lerini vurgulayan Kasapoğlu, 
“Tüm illerimizde olduğu gibi 
Sancaktepe’nin de her bir 
karışında gençler, kadınlar 
ve ilçe sakinleri için hizmet 
üretmeye, eser siyasetine 
katkı sağlamaya devam ede-
ceğiz. Bakanlık olarak 500’e 
yakın gençlik merkezlerimiz, 
300’den fazla genç ofisimiz 
var. Bu gençler neredeyse biz 
oradayız anlayışının ürünüdür. 
Bunu her geçen gün talebe, 
ihtiyaca göre artırmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Gençle-
rimiz her şeyin en iyisine, en 
güzeline layıktır anlayışıyla 
çalışıyoruz. Sporu, spora 
erişimi çok ama çok önemli 
görüyoruz. Sadece belli kesim-
lerin değil fırsat eşitliği ilkesi 
doğrultusunda bu ülkenin her 
vatandaşının spora erişimini 
ve tüm imkanlardan en güçlü 
şekilde faydalanmasını hedef-
liyoruz” ifadelerini kullandı. 
Açılışın ardından Bakan 
Kasapoğlu, Belediye Başkanı 
Döğücü ve beraberindekiler 
spor merkezi ile Kitap Kafe’yi 
gezerek gençlerle bir araya 
geldi. Bakan Kasapoğlu, 
öğrencilere kitap hediye etti. 
 DHA

Sancaktepe’de Kitap Kafe, Fitness ve Spor Merkezleri açılışında 
konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
“Tüm illerimizde olduğu gibi Sancaktepe’nin de her bir karışında 
da gençler, kadınlar ve ilçe sakinleri için hizmet üretmeye, eser 
siyasetine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Gençlerimiz her şeyin 
en iyisine, en güzeline layıktır anlayışıyla çalışıyoruz” dedi

KIM BOMBASIKIM BOMBASI
Bir sezonun ardından 18 milyon 

Euro civarından bir bonsevis 
bedeli karşılığında İtalya’nın 

Napoli takımına transfer olan Min-Jae 
burada gösterdiği performans parmak 
ısırtıyor. Teknik Direktör Luciano Spa-
letti yönetiminde ligin zirvesinde yer 
alan Napoli, hücumdaki etkinliği kadar, 
savunmasının sağlamlığıyla da ön 
plana çıkıyor. En yakın rakibi Milan’ın 
sekiz puan önünde yer alan Napoli, 
ligin en az gol yiyen takımlarından bir 
durumunda... Kim Min-Jae gösterdiği 
performansla Eylül ayında Serie A’da 
ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüş-
tü. Güney Koreli oyuncu gol yollarında 
da etkili bir performans gösteriyor. 
26 yaşındaki başarılı savunmacı Serie 
A’da sahaya çıktığı 14 maçta iki kez gol 
sevinci yaşadı.

Aradığını bulamadı
Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Ku-
pası’nda H Grubu’nda yer alan Güney 
Kore; Portekiz, Gana ve Uruguay’ın 
yer aldığı gruptan çıkmayı başardı. Son 

16 turunda Brezilya ile eşleşen Güney 
Kore sahadan 4-1 mağlup ayrılarak 
kupaya veda etmişti. Kim Min-Jae bir 
öncesi maçta yaşadığı sakatlığa rağmen 
Sambacılar karşısında sahaya ilk 11’de 
çıkmıştı.

Devler peşinde
Kim Min-Jae’nin, Napoli’ye transfer 
olurken imzaladığı sözleşmede 45 
milyon Euro’ya serbest kalır maddesi 
yer almıştı. İngiliz basınında yer alan 
haberlere göre, Kim Min-Jae, Real 
Madrid Teknik Direktörü Carlo Ance-
lotti’nin transfer listesinde yer alıyor. 
İspanyol devi serbest kalma bedelini 
ödeyerek, başarılı savunmacı takıma 
katmanın planını yapıyor. Kim Min-Ja-
e’nin adı daha önce de Manchester 
United ile anılmıştı. İngiliz ekibinde 
Teknik Direktör Erik ten Hag, sa-
vunmadaki ideal ikili olarak Lisandro 
Martinez ve Raphael Varane’ı oyna-
tıyor, ancak Fransız savunmacının sık 
sakatlıklar yaşaması, Hollandalı hocayı 
yeni bir arayışa itti. AA

Fenerbahçe ‘nin Ağustos 2021’de Çin’in Beijing Guoan 
takımından transfer ettiği Kim Min-Jae kısa sürede gös-
terdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti

MILLI GÖREVE TALIP

HEDEFI ŞAMPIYONLUK

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Bir gün A Mili Takımı çalıştır dediklerinde düşünmeye hakkımız yok. 
Zaten bu bizim görevimiz. Hem teknik direktör, hem bir vatandaş olarak görevimiz. Tabi ki çok isterim.” dedi

Kariyerine Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü sığdıran Kocaeli Büyükşe-
hir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu Esila Deniz, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor

ARABAM.com Konyaspor 
Teknik Direktörü İlhan Palut, 
bir gün şans gelmesi durumunda 

milli görev için hazır olduğunu söyledi. 
Palut, Dünya Kupası nedeniyle lige 
verilen arada çalışmalarını yaptıkla-
rı kampla sürdürdükleri Antalya’da 
AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 
Teknik direktörlük kariyeri boyunca, 
ilk görevlerinde kendisiyle ilgili soru 
işaretleri yaşandığını ancak her engeli 
tek tek aştığını belirten Palut, “Üst 
düzey bir futbolculuk kariyerim yoktu. 
Türkiye’de 4 büyük takımda oynama-
dım. Yarışa 3-0 önde başlamak gibi bir 
şansım olmadı. Bu bir şikayet değil. Her 
basamağı geçmenin de ayrı bir tecrübe-
si var. İnsanın yere daha sağlam basma-
sını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Çalışmak çok çalışmak gerek
Yeterince öz güven sahibi olduğunu 
ve kendisiyle ilgili olumsuz algıları tek 
tek kıracağını düşündüğünü vurgulayan 
genç teknik adam, şöyle devam etti: 
“İkinci ligde teknik direktör olacağım 
zaman ‘Bunu başarabilir mi?’ dediler. 
Hatayspor ile birinci lige çıkacağız. ‘Bi-
rinci ligde bir sürü teknik direktör var, 
İlhan hoca da nereden çıktı’ denildi. 
Süper Lig’de Göztepe ile başladık, ‘Bu 
kadar tecrübeli teknik direktör var-
ken neden alt ligden teknik direktör’ 
sorgulaması oldu. Bunu kendi açım-
dan çok beklenti içerisinde olmayarak 
çözüyorum. Bir şey beklemek, var olana 
gerekli konsantrasyonu sağlayamama 
nedeni. Çalışmak, gelişmek, takımımı 
geliştirmek, şu anda sorumlu olduğum 

benden beklentisi olan camiaya en iyi-
sini yaşatmaya kanalize olmuş durum-
dayım.”

Zorlukları aşacağız
Kendi jenerasyonundaki teknik direk-
törlerin birçok başarıya imza atacağına 
inandığını anlatan Palut, “Çok iddialı 
bir insan değilimdir ama burada çok 
mütevazı olamayacağım. Bir yol açıl-
dı. Şimdi belki yine ‘Bu milli takımda 
yapabilir mi’ ifadeleri başlayacak. 
Bunlar gayet normal, ben bunlara 
alıştım çünkü her bir basamak daha 
yukarı gitmeye çalışırken bunlar çok 
yoğun şekilde duyduğum şeyler. Evet 
bunu da aşacağız, yapacak bir şey yok. 
Buna son derece kararlıyım, son derece 
inançlıyım. Allah’a şükür son derece öz 
güven sahibiyim, bunu da kıracağız.” 
diye konuştu.

Kuntz’un doğal yardımcılarıyız
İlhan Palut, Türkiye’de görev yapan 
teknik adamların, A Milli Futbol Takı-
mı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un 
doğal yardımcıları olduğunu dile getir-
di. Söz konusu algıları yıkmayı kendine 
misyon edindiğini aktaran 46 yaşındaki 
çalıştırıcı, “Bu, kolay bir misyon değil. 
Bu, benim yolum. Bunun zorlukların-
dan şikayet etmiyorum, bu zorluklar 
beni daha çok motive ediyor. Bir gün 
orayı da kıracağım, biliyorum. Bu-
nun kaçarı yok. Bizler şu anda Stefan 
Kuntz’un doğal yardımcılarıyız. Ona, 
daha iyi fizik kalitede, daha iyi taktik 
bilgiye sahip, mental anlamda daha 
kuvvetli oyuncular göndererek yardım 

etmeye çalışıyoruz. Benim şu anda net 
bir milli oyuncum yok ama inşallah 
olur. Gelişim içerisinde oyuncularım 
var.” değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı olsun isterim
Kuntz’un çok başarılı olmasını istedi-
ğini belirten Palut, şunları kaydetti: 
“Onun başarısı, milli takımımızın, ül-
kemizin başarısı demek. Dünya Kupası 
izliyoruz, maalesef biz yokuz. İnşallah 
çok başarılı olur. Evet bir gün inşallah 
en güzel yerde bırakır. En başarılı şekil-
de bırakır. Ondan sonra bu görevi İlhan 
Palut’u bir kenara bırakıyorum, yerli bir 
teknik adam elbette başarabilir. Fatih 
(Terim) hoca, Şenol (Güneş) hoca ba-
şarmadı mı? Yeniden bu jenerasyondan 
da başaracak kişiler var. Bir gün gel sen 
A Mili Takımı çalıştır dediklerinde dü-
şünmeye hakkımız yok. Zaten bu bizim 
görevimiz. Hem teknik direktör, hem 
bir vatandaş olarak görevimiz. Tabi 
ki çok isterim ama o gitsin biz gelelim 
düşüncesinde değilim.” AA

KOCAELI’DE yaşayan tek-
vandocu anne babanın dünya 
ikincisi 14 yaşındaki kızları 

Esila Deniz, başarılarını yeni şampi-
yonluklarla taçlandırmak istiyor. Esila 
Deniz, anne ve babasının izinden 
giderek 6 yaşında tekvandoya baş-
ladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Kağıtspor Kulübü bünyesine katılan 
Deniz, kendisini geliştirerek ilerleme 
gösterdiği sporda bu yıl Türkiye şam-
piyonluğu elde etti. Ardından Bulga-
ristan’da temmuz ayında düzenlenen 
Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyo-
nası’nda gümüş madalyaya uzanan, 
Malta’da kasım ayında gerçekleş-
tirilen Yıldızlar Avrupa Tekvando 
Şampiyonası’ndan da üçüncü olarak 
dönen Deniz, gözünü yeni başarılara 
dikti. Deniz, ulusal ve uluslararası 
organizasyonlarda madalya hedefine 
ulaşmak için çalışmalarını, zamanında 
annesi Esra ve babası Behlül Deniz’in 
de antrenörlüğünü yapan Cemal Te-
mel ile sürdürüyor.

Tekvandoya başladım
Esila Deniz, AA muhabirine, babası-
nın antrenmanlarını izleyerek tekvan-
doya başladığını söyledi.
Tekvando merakının aileden geldiğini 
belirten Deniz, “5-6 yaşlarınday-
ken babamın küçük bir spor salonu 
vardı, orada eğlencesine yapıyordum. 
Babamla antrenmanlar yapmaya 
başladık. Babam sayesinde bu spora 

başladım diyebilirim. Bu yıl Türkiye 
şampiyonu oldum. Aynı zamanda 
dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü 
elde ettim.” diye konuştu. Başarıları-
na yenilerini eklemek istediğini dile 
getiren Deniz, bunun için çalışma-
larını sürdürdüğünü kaydetti.Deniz, 
geçmişte anne ve babasını çalıştıran 
antrenörle çalışmalarını sürdürmesi-
nin güzel bir his olduğunu anlatarak, 
“Hocam annemi ve babamı çalıştırdı, 

şimdi beni çalıştırı-
yor. Bundan dolayı 
çok gururluyum.” 
dedi.

Gelecekteki he-
deflerinden bahse-
den Deniz, “Tekrar 
Türkiye şampiyonu 
olup, dünya ve Avru-
pa şampiyonalarına 
katıldıktan sonra 
ileride olimpiyatlarda 
yarışmak istiyorum.” 
ifadesini kullandı. AA

SPOR Toto 1’inci 
Lig’de cumartesi 
akşamı evinde seyir-

cisiz maçta Manisa Futbol 
Kulübü’nü 1-0 yenerek moral 
tazeleyen Göztepe’de 3 pu-
anı getiren golü atan David 
Tijanic bu kez göze girdi. 
Göztepe tarihinin en fazla 
bonservis bedeli ödenerek 
alınan oyuncusu olan Tijanic, 
geçen sezondan bu yana bir 
türlü beklentileri karşıla-
yamadı. Süper Lig’de bazı 
maçlarda kritik goller atan 
Sloven oyuncu genel anlamda 

taraftarı memnun etmedi.  Bu 
sezon da takımda kalan Tija-
nic, en çok eleştirilen futbol-
cuların başında geldi. Ancak 
son haftalarda toparlanan 25 
yaşındaki futbolcu, Manisa 
FK karşılaşmasında çok klas 
bir gole de imza atarak gali-
biyetin mimarı oldu. Tijanic 
geçen sezon Süper Lig’de sa-
rı-kırmızılı formayı 33 maçta 
giyerken, 4 kez fileleri sarstı. 
Bu sezon ise 16 müsabakada 
sahaya çıkan oyuncu ilk golü-
nü Manisa FK’ya karşı atmış 
oldu. DHA

FENERBAHÇE, An-
talya kampından sonra 
1 günlük iznin ardından 

çalışmalarına devam etti. Teknik 
direktör Jorge Jesus yönetimin-
de Can Bartu Tesisleri’nde ak-
şam saatlerinde gerçekleştirilen 
idman, salonda yapılan kuvvet 
ve dayanıklılık çalışması ile 
başladı. Ardından sahaya geçen 
sarı-lacivertli oyuncular; koşu, 
ısınma ve koordinasyon hareket-
lerinin ardından pas çalışması 
yaptı. Antrenman, taktiksel ve 

bireysel çalışmalarla noktalandı. 
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın 
yapacağı antrenmanla devam 
edecek.

Tjanic göze girmeyi başardı

Fenerbahçe sıkı çalıştı



Bilgi Evi olarak hizmet verecek 
olan Karadolap Kültür Evi’nin 
açılışında konuşan Başkan 

Deniz Köken, “Çocuklarımızın gele-
cekte yazılım çağını yakalayabilmeleri 
konusunda ciddi bir altyapı hazırlamış 
oluyoruz. Bizler gayret edeceğiz sizler 
talep edeceksiniz ve bu bölgede olan 
imkanları biraraya getirerek daha gü-
zel bir Eyüpsultan için el birliğiyle hep 
beraber çalışmaya devam edeceğiz. 
Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz 
için olacaktır” dedi.

Açılışı yapılan Karadolap Kültür 

Evi’nin 550 kişilik bir kapasiteye sahip 
olduğunu sözlerine ekleyen Başkan 
Deniz Köken, “Eski yer 230 kişi kapa-
siteye sahipti burası biraz daha yoğun 
bir şekilde kullanılabilecek bir alan 
haline geldi. Eski yeri de tadilattan 
geçirip Dil Evi açacağız. Dil konusunu 
da bizim çözmemiz lazım. Eyüpsultan 
bölgesinde bir Dil Evimiz var, bir de 
Alibeyköy Osmanlı Parkı’nın içinde 
ileriki aşamada düşünüyoruz. Ya-
bancı dil konusunu liseyi bitirmeden 
çözebileceğimiz bir ortamı bölgemizde 
oluşturmak için uğraşacağız. Kara-
dolap Kültür Evi bu bölgeye yakıştı. 
Hayırlı uğurlu olsun diyorum” şek-

linde konuştu. Başkan Deniz Köken 
açılış sonrası Karadolap Kültür Ev’ni 
gezip, çocuklarla sohbet edip, masa 
tenisi oynadı ve bol bol hatıra fotoğra-
fı çektirdi.

Çok sayıda eğitim alanı mevcut
Karadolap Mahallesi Zeytin 

Sokak’ta açılan Karadolap Kültür 
Evi’nde İngilizce, Almanca, Arapça, 
Fransızca eğitimlerinin verileceği 
Dil Evi, robotik kodlama, dijital 
oyun tasarımı, 3 boyutlu tasarım, 
nanoteknoloji eğitimleri için Robot 
Okulu, Sanat Akademi ve Bilgi Evi 
bulunuyor.

ARNAVUTKÖY Belediyesi 
tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen Hamsi Festivali 
vatandaşların yoğun katılımı 
ile gerçekleştirildi. Hadım-
köy İstasyon Meydanı’nda 
gerçekleşen festivale Ar-
navutköy Belediye Başkanı 
Ahmet Haşim Baltacı, Ak 
Parti Arnavutköy İlçe Baş-
kanı Mustafa Candaroğlu, 
meclis üyeleri, STK temsil-
cileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.  Bu yıl 8’incisi dü-
zenlenen hamsi festivalinde 
Karadeniz rüzgârı esti. Halk 
oyunları gösterisinin ardın-
dan kemençe ve tulum gös-
terisi ile vatandaşlar horona 
doydu. Karadeniz şarkılarını 
seslendiren Koliva Grubu 
sahne alarak vatandaşlara 
muhteşem bir müzik ziyafeti 
sundu. 4 ayrı istasyonda, 15 
bin kişiye toplam 2 buçuk 
ton hamsi ikram edildi. So-
ğuk havaya aldırış etmeden 
eğlenen vatandaşlar, ikram 
edilen hamsiden alabilmek 
için metrelerce kuyruk 

oluşturdu. 

Asıl amacımız birlik
içerisinde olmak
Amaçlarının birlik ve be-
raberlik olduğunu belirten 
Arnavutköy Belediye Baş-
kanı Ahmet Haşim Baltacı, 
“Yağmurlu güzel bir gün, 
vatandaşlarımızın da yoğun 
bir ilgisi var. Artık gele-
neksel hale gelen, yöresel 
lezzetler etkinliklerimizin 

bir benzerini, hamsi festi-
valimizi kışın ilk günlerinde 
Hadımköy etkinlik alanı-
mızda gerçekleştiriyoruz. 
Bu yıl da yaklaşık 2 bin 500 
kilogram hamsiyle 15 bin ci-
varında hemşerimize hizmet 
etmiş olacağız. Buradaki asıl 
amacımız yan yana gelmek 
ve birlik içerisinde olmak. 
Bugün de bunu gerçekleştir-
diğimizi görmek ayrı bir ke-
yif verdi” şeklinde konuştu. 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, son olarak Karadolap Kültür Evi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Köken, “Yaptığımız her şey çocuklar için” dedi
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ROL İÇİN HER ŞEY YAPILIR!

ARNAVUTKÖY HAMSİYE DOYDU

HABER MERKEZİ

HABER MERKEZİ

ANA Shine’ın en iyi şarkılarının yer aldığı Dijital 
Love albümü müzikseverlerle buluştu. İlhamını 
hayattaki deneyimlerinden çekip çıkaran Ana Shi-
ne’ın en büyük destekçileri her zamanki gibi yine, 
dünyaca ünlü yapımcı Andy Yates ve söz yazarı 
Drew Thomas oldu. Çocukluk çağlarından beri 
kurduğu hayalleri devasa bir kariyere dönüştüren 
Ana Shine’ın dev albümünde şu şarkılar yer alıyor: 
“Dijital Love, Stupid Cupid, Poker Game, Play With 
Me, Fantasy, Waiting List, Challenge Love, Hurri-
cane, Let The Light Shine, Tattoo ve Don’t Fall In 
Love With Me.” Instagram hesabında albümünün 
duyurusunu yapan güzel şarkıcı, hayranlarından 
beklentisini şu sözlerle dile getirdi: “Umarım be-
nim gibi siz de seversiniz!” HABER MERKEZİ

HABERTÜRK’TEN Eren Gürel’in 
haberine göre; SHOW TV’nin ilgiy-
le izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’n-
de ‘Nilay’ karakterini canlandıran 
oyuncu Feyza Civelek, Etiler’deydi. 
Bir alışveriş merkezinde objektifle-
re yansıyan Civelek, basın mensup-

larıyla sohbet etti. 21 kilo verdiği 
öğrenilen Feyza Civelek, “Bir sine-
ma projesi için 15 kilo alır mısınız?” 
sorusuna, “Şu an düşünmem. Kilo 
vermek zor, ayrıca emek istiyor ve 
ben şu an tadını çıkarıyorum. İleri-
de neden olmasın? Rol için her şey 

yapılır” diyerek, kahkaha attı. 
Daha önce yeni rolü için uzun 
zamandır çalıştığını söyleyen 
Feyza Civelek, “Her role 
girebilirim ama kötü karakteri 
oynamayı seviyorum. ‘Nilay’ 
da sinsi ve ortalığı karıştıracak 
bir karakter olacak” demişti.

Kilo almaktan korkarım
Öte yandan her gün mutlaka 
bir saat yürüdüğünü vurgula-
yan ünlü oyuncu, “Yeniden 
kilo almaktan korkuyorum 
ve kendime dikkat ediyorum. 
Un, şeker ve hamurun tadını 
unuttum” şeklinde konuşmuş-
tu. Feyza Civelek, “İstemek 
başarmanın yarısıdır. Mide 
ameliyatı geçirmedim, sporla 
zayıfladım. Görenler başta 
tanıyamıyor, sonra bakan 
bir daha bakıyor. Ondan da 
gurur duyuyorum” ifadelerini 
kullanmıştı.

Etiler’de görüntülenen Feyza Civelek, gazetecilerin, “Bir 
sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?” sorusuna yanıt 
verdi. Oyuncu, “Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca 
emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden 
olmasın? Rol için her şey yapılır” açıklamasında bulundu

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Hamsi Festivali ile vatandaşlar doyasıya eğlendi

HER SEY
COCUKLAR İCİN

Aşkın sesi dile geldi

KÜBRA’YA ‘TESLİM’ OLUN
‘TESLİM’ adlı son single çalışması ile müzik 
listelerine hızlı bir giriş yapan Kübra, Ersay 
Üner, imzalı yeni şarkısı için gün sayıyor. Yeni 
yılın ilk günlerinde Üner’in yepyeni şarkısını 
müzikseverlerle buluşturacak olan Kübra, bir 
yandan da konser maratonuna devam ediyor. 
Kübra, yeni şarkısının klibini önümüzdeki 
günlerde çekileceğini ve yeni yılın ilk günlerin-
de müzikseverlerle buluşacağını belirtti. İzmir, 
Antalya, Kıbrıs, İstanbul başta olmak üzere 
haftanın 5-6 günü konserleri ile müzikseverler-
le buluşan Kübra, sahne çalışmaları yoğun bir 
şekilde devam ettiğini 2023 yılında yeni şarkısı 
ile Türkiye’nin başka şehirlerinde de konserle-
re tam gaz devam edeceğini söyledi.  Yeni yılın 
ilk günlerinde Ersay Üner imzalı bomba gibi 
şarkısı ile 2023 yılının ilk hit şarkısını seslen-
direceğini söyleyen Kübra, “Sahne tecrübemi 
zaten haftanın 5-6 günü konser vererek ispat-
lıyorum yeni şarkımla da müzik listelerinde 
zirvede olacağım” dedi.
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