
ESKi BiNALAR TEHLiKE SAÇIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 
İstanbul'un deprem raporunda; olası 7,5 

büyüklüğündeki depremde, 48 bin binanın ağır ve
çok ağır hasar alması, 150 bine yakın binanın orta
hasar alması bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan 
İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yardımcısı
Hasan Hüseyin Aydoğdu, “Şu ana kadar açıklanan
rakamlar konut stokunun içerisinde kırılganlık 

eğrileri, olasılık fonksiyonlarıyla hesaplanmış 
rakamlar. Adrese dayalı kesinlikle bu 48 bin bina 
belirli değil. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlü-
ğü'müzün elindeki yapı envanterine göre İstanbul'da
1 milyon 160 bin bina bulunuyor. Bunun yine yakla-
şık 790 bin, 800 bin civarındaki kısmı 2000 yılı 
öncesinde yapılmış durumda. Hasar görecek 
binaların çoğunluğu da bunlar” dedi. I SAYFA 9
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Türkiye her yönüyle bu cennet
vatan felaketler ülkesi oldu.
Avrupa Avrupa derken Orta-
doğu bataklığına yetmedi
şimdi de Orta Asya da Afga-
nistan bataklığına gömülüyo-
ruz. Bir yanda bunlar olurken
diğer yanda doğal afetler can-
larımız alıyor. Yüreğimizi dağlı-
yor. Seller can alıyor.
Ormanlar yanıyor. Üke gene-
linde coronavirüs yayılmaya
yeniden kabusa dönmeye
başladı. Ama 
hükümetimiz
başta olmak 
üzere hepimiz acı
ama gerçek sa-
dece bakıyoruz...

Felaketler ülkesi
olduk sadece
bakıyoruz! (1)

Esenyurt Belediyesi, 
Esenyurtlu çocuklara gitar,

bağlama, piyano ve keman dersleri
vererek hem zihinsel ve ruhsal geli-
şimlerine hem de profesyonel müzik
yapmalarına destek oluyor. Konuya
ilişkin konuşan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İl-
çemizde çok sayıda çocuğumuz var.
Onların bir şeyler öğrenebilmesi, eğ-
lenirken bir yandan da eğitim alabil-
mesi için müzik yapmalarına destek
olacağız. Esenyurtlu minikleri bun-
dan sonra enstruman çalarken göre-
bileceğiz” diye konuştu. I SAYFA 4
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ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Esenyurtlu minikler
enstrüman çalacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ilçede

devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler
verdi. Beylikdüzü'nde park yapımına
devam ettiklerini ve 22 yeni park aça-
caklarını anlatan Çalık, “23 Nisan'da,
23 parkı açarak ilçemize kazandırmış-
tık. Şimdi de eş zamanlı olarak 22
park birden yapıyoruz. Burada park
olur mu denilen her yere park yapa-
cağız. Çocuklarımız için, vatandaşla-
rımız için yaşam alanları açmaya ve
parklar yapmaya devam edeceğiz.
Beylikdüzü insanların aileleriyle bir-
likte güvenli bir şekilde nefes alabil-
dikleri bir yer olacak” dedi. 
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BURADA PARK OLUR MU?

Denilen her yere
park yapacağız

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Oktay Apaydın’ın yazısı sayfa 10’da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM

Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş törenine katıldı.
Burada yaptığı konuşmasında Afganistan meselesine
değinen Erdoğan, “İran üzerinden bir Afgan göçmen
dalgasıyla karşı karşıyayız. Buna rağmen Afganistan'ın
istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz ve
sorunların çözümünü sağlayacağız. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.
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Güngören’deki Neo 
Trend fabrikasının

tazminatlarını 
ödemeden işten 
çıkardığı 104 işçi 

haklarını aramak için
patronlarının 

Balıkesir’deki villası 
önünde eylem yaptı. 

İşçiler “O villa sizin değil
bizim” dedi. Patronları 

olan Kazım Akbulut'a da 
seslenerek, “Villanı

sat paramızı ver” 
sloganı attı
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48 BiN BiNA AGIR
HASAR GÖREBiLiR

İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor. Olası 7,5
büyüklüğündeki bir İstanbul depreminde şehirde bulunan
48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alacağı belirtiliyor

iSTiKRAR SAĞLAYACAĞIZ

Partisinin İstanbul İl Kongresi'nde
konuşan Memleket Partisi Lideri

Muharrem İnce, Afgan meselesi üzerin-
den iktidara yüklendi. İnce, “Sokaktaki
her 10 kişiden birisi yabancı. Bu, Türki-
ye'nin bir güvenlik, beka sorunudur. Bu
faşistlik değildir, ırkçılık değildir. Ama
bunu anlayamamak gerçekten bir geri 
zekalılıktır! Eğer bu belanın farkında 
değilseniz ya geri zekalısınız, ya hainsiniz.
Bu kadar basit” dedi. I SAYFA 9

ç

Neo Trend Tekstil Fabrika-
sı'nda çalışan 104 işçi kıdem

ve ihbar tazminatı ödenmeden
işten çıkarıldı.  İşçiler hakları için
boşaltılan fabrika önünde eyleme
başladı. Eylemlerinin 45’inci gü-
nünde muhatap bulamayan işçiler
önceki gün patronları Kazım Ak-
bulut ve Tuğçe Akbulut’un Kaz
Dağları’ndaki villalarının önünde
haklarını almak için eylem yaptı.

İşçiler yaptıkları açıklamada 
taleplerinden vazgeçmeyeceklerini 
belirterek şöyle dedi: “Bizler fakir
insanlarız. Ekmeğimiz için yaşarız,
onurumuz için yaşarız. 104
işçi bir telefon mesajıyla ka-
pıya konulur mu? Bizler ki-
racıyız, üniversitede okuyan
çocuklarımız var. Hakları-
mızı alana kadar davamız-
dan vazgeçmeyeceğiz.”
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HAKKIMIZI ALANA KADAR VAZGEÇMEYiZ

Eylem esnasında ise işçilerin
paralarını vermeyen Kazım

Akbulut ve Tuğçe Akbulut, eylemci-
leri videoya alarak yüzlerini teşhir

etmek istedi. Akbulut’un işçileri
videoya alıp, bağırması üzerine 
işçiler “Emeğimizi savunuyoruz,
yüzümüzü gizlemiyoruz. Utana-
cak olan sizlersiniz” şeklinde karşı-
lık verdi. Neo Trend Direnişçileri
isimli Twitter hesabından yapılan

açıklamada ise şu ifadelere yer 
verildi;  “O villa senin değil bizim.
Villanı sat paramızı ver. Cebimizdeki
üç kuruşu da yola verdik. Kayıp 
patronlarımızı Kaz Dağları’ndaki
villalarında tatil yaparken bulduk.
Sahip olduklarınızı biz var ettik. 
Gerekirse satacaksınız, hakkımızı 
vereceksiniz. Yoksa sizi yine buluruz.
Emekçinin emeğini vermediğiniz
müddetçe mücadelemiz sürecek.”
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PATRONLAR TATiLDE iŞÇiLER AÇ

VILLANI SAT
PARAMIZI VER

AFGAN GÖCÜYLE
KARSI KARSIYAYIZ

İstanbul’da
konuşan

Cumhurbaşkanı
Erdoğan,

Türkiye’nin Afgan
göç dalgası ile

karşı karşıya
olduğunu söyledi

Batı Karadeniz’deki sel felaketi-
nin ardından hemen bölgeye

intikal eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’nın Sinop’tan son-
raki durağı Kastamonu’nun Bozkurt
ilçesi oldu. Çağırıcı, çalışmaların tüm
hızıyla devam ettiği bölgede İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya
geldi. Buradan konuşan Çağırıcı,
“Ölen hemşehrilerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Onları geri getire-
mesek de bakanımızla afet bölgesini
dolaşıp geride kalanlar için yapabile-
ceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık”
dedi. I SAYFA 5
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ÇAĞIRICI AFET BÖLGESİNDE

Elimizden gelen
ne varsa yaptık

VILLANI SAT
PARAMIZI VER

iŞÇiLER
HAKKINI

ARADI

haklarından vazgeçmeyeceklerini anlatan işçiler, “İşten atıldık, soyulduk, tazminatlarımız gasp edildi,
saldırıya uğradık, tehdit edildik, aç bırakıldık. Kabul etmedik, örgütlendik, direniyoruz. Çünkü güçlüyüz,
haklıyız, bizim ürettiklerimizle bizden çalanlardan hakkımızı alacağız” ifadelerini kullandı.

aNIL
bODUÇ

habER

Olası bir 
İstanbul 

depreminde
150 bin 

binanın da
orta ölçekte

hasar 
görebileceği

bilgisi 
paylaşıldı. 
Uzmanlar 

vatandaşları
önlem 
almaya 
çağırdı.

İnşaatta yangın
6 işçi yaralandı

Beyoğlu'nda bina inşaatındaki 
çalışma sırasında izolasyon malze-

melerinin bir andan parlaması sonucu 
6 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile
hastanelere kaldırılırken yangın itfaiye 
ekipleri tarafından söndürüldü. 
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Kiraya zam
gelmeyecek!

Konut değerindeki artışı gerekçe 
göstererek kiracısına zam 

yapmak isteyen ev sahiplerinin,
kiralamanın üzerinden 5 yıl
geçmeden ve mahkeme olma-
dan TÜFE üzeri artış yapma
hakkı bulunmuyor. I SAYFA 6
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AFGANİSTAN’DAN
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AFGANİSTAN’DAN
HEMEN ÇEKİLİN

Afganistan 
meselesi üze-

rine açıklama yapan
CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
“Biz askerimizi kurban etme-
yeceğiz. O gayriresmi masalarda 
verilen şahsi sözlerin kıymeti yoktur.
İktidara sesleniyorum, hemen askeri-
mizi Afganistan'dan geri çekin. Meh-
metçik sadece milletimizin çıkarlarına
hizmet eder" ifadelerini kullandı.
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Anlamayan
geri zekalıdır

Küçükçekmece Belediyesi 
Sivil Savunma Amirliği ekipleri,

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan
aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel fela-
keti sonrası bölgeye yardım ve destek
için harekete geçti. Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, 
“Karadeniz’deki sel felaketinde haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet, yakınlarına baş
sağlığı diliyorum. Dayanışmanın
gücüyle el ele vererek, yaralarımızı 
saracağız. Sivil
savunma amir-
liği ekiplerimiz
arama kurtarma
ve insani yardım
çalışmalarına ka-
tılmak üzere böl-
geye doğru yola
çıktılar” ifadele-
rini kullandı.
I SAYFA 4
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SEL BÖLGESİNE YARDIM

Küçükçekmece 
seferber oldu

Kemal Çebi

Şile sahili
boş kaldı
Denize girme yasağının olmadığı Şile
Sahillerinin yoğun olmadığı görüldü.
Şile Kaymakamlığı 8 Ağustos ile ön-
ceki haftalarda gün boyu ilçe sahille-
rinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle
denize girmeyi yasaklamıştı. Yasağın
olmadığı dün ise Şile’de bulunan
Uzunkum Plajı'nın yoğun olmadığı
görüldü. Şile Turizm Derneği Başkanı
Emre Budur,
“Vatandaşlar
hala yasak var
sanıp, denize
gelmiyor. Bu
turizme darbe-
dir” dedi.

HABERİN DEVAMI SAYFA 13’TE

Recep 
Tayyip 
Erdoğan
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HEMEN ÇEKİLİN

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Muharrem
İnce

Öğrenciler çare
arayışı içinde

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ

ASKERİMİZİ

KURBAN
ETMEYİZ



SON haftalarda yaşanan yoğun 
sel ve yangın felaketleri, hem 
doğrudan mağdur olanlara, hem 

tanık olanlara hem de olayları izleyen 
topluma ciddi travmalar yaşattı. Al-
tınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve 
Bakım Hizmetleri Programı Başkanı 
Barış Tuncer, büyük afetlerin ardından 
kişilerin travma sonrası stres bozuk-
luğu yaşayabileceklerini kaydederek, 
Travmayı atlatamayanlar açısından ya-
şadıklarının etkisi daha ciddi sorunlara 
dönüşebileceğini söyledi.
Çocuklar daha kırılgan

Travmatik olaylardan en fazla 
olumsuz etkilenecek grubu çocuklar 
ile ergenlerin oluşturduğunu söyleyen 
Tuncer, “Çocukların afet benzeri 
travmatik olaylarda daha fazla etkile-
niyor. Çocuklar yetişkinlere göre daha 
kırılgan olmaları ve yaşam tecrübele-
rinden önemli ölçüde yoksun olmaları 
nedeniyle travmadan etkilenme konu-
sunda daha dezavantajlı konumdadır-
lar. Çocukların travmaya gösterdikleri 
tepkiler de yetişkinlerin tepkilerinden 
daha farklıdır” ifadelerini kullandı.
Gelişim sorununa yol açabilir 

Travmaların, bebeklerle yeni 
yürüyen çocuklarda (0-3 yaş aralığı) 
gelişim sorunlarına yol açabileceğini 
ifade eden Barış Tuncer, buna ilişkin 
örnekleri şöyle sıraladı:“Travmadan 
etkilenen bebeklerde sık görülen tep-
kiler arasında, kolay şaşırma, kaygılı 
görünme ile altını ıslatma, konuşma 
problemleri gibi gerileme davranış-
ları ortaya çıkabilir. Travma yaşayan 
çocuklar anne-babadan ayrılmak iste-
meyebilir, uyku sorunları yaşayabilir, 
kâbuslar görebilir. Aşırı ağlama, çığlık 
atma, insanlarla ilişkilerde ürkeklik, 
güven problemleri de travmatik olay-
ların bebek ve çocuklarda görülebile-

cek etkiler arasında yer alır. Kontrol 
edilemeyen saldırganlık, iştahsızlık ve 
sindirim sorunları da travma sonucu 
ortaya çıkabilecek sonuçlar arasında 
sayılabilir. Bu arada travmalar, çocuk-
ların oyunlarına da yansır, travmayla 
ilgili tekrarlayan oyunlar görülebilir.”

Hayal ve gerçek karışabilir
 0-3 yaş çocuklarda görülen trav-

ma sonrası stres tepkilerinin büyük 
bölümünün 4-6 yaş aralığındaki okul 
öncesi çocuklarda da görülebileceğini 
belirten Çocuk Koruma ve Bakım 
Uzmanı Barış Tuncer, travmatik olaya 
maruz kalmış okul öncesi çocuklarda 
genel olarak gözlenen tepkileri şöyle 
sıraladı:“Yatak ıslatma, parmak emme 
gibi gerileme davranışları. Anne-ba-
badan ayrılmama. Hayalle gerçeği 
karıştırma. Ani heyecanlanmalar. 
Kaçınma davranışları. İçe kapanma. 
Suçluluk hissetme. Kâbuslar görme ve 
gece korkuları yaşama. Tipik davra-
nışların takıntılı bir şekilde tekrarlan-
ması. Dikkat sorunları. Kaygılı bir ruh 
hâl. Hayvanlardan ve yabancılardan 
korkma.”
Korkutmak çok sakıncalı

Okul öncesi çağındaki çocuklar için 
en önemli kendini ifade etme araçla-
rından birinin oyunlar olduğunu vur-
gulayan Barış Tuncer, “Ço-
cuklar, yaşadıkları olumlu 
ya da olumsuz yaşantıları ve 
duygularını hemen oyun-
larına yansıtıp bunu bir tür 
ifade aracı olarak kullanır-
lar. Çocukların travmayla 
ilgili algılarını ve duygula-
rını oyunlarında gözlemek 
mümkündür. Bu dönemde 
çocuklar benmerkezcilikten 
dolayı afetlere, travmatik 
olaylara kendilerinin neden 
olduğunu düşünebilirler. 
Çocuk, yaramazlık yaptığı, 
anne-babasının sözünü 

dinlemediği için bu olayın meydana 
geldiğini düşünebilir. Nu nedenle 
çocuklara yaramazlık yaparsan bizim 
evimiz de yanar, bizim evimizi de su 
basar vb. şeyler söylemek çok sakınca-
lıdır” şeklinde konuştu.
Okul başarısı düşer 

Travmanın okul çağındaki çocukları 
okul öncesi dönemdeki davranışlara 
geri götürebileceğini söyleyen Tuncer, 
“Okul başarısı düşebilir, okula gitmek 
istemeyebilir. Okulda da davranış 
sorunları yaşamaya başlar. İsyankarlık, 
saldırganlık ve gevezelik de bunlar 
arasında yer alır. Tekrarlayan hareket-
ler, yağmur, rüzgâr, şimşek gibi doğal 
olaylardan korkma, dikkat ve konuş-
ma sorunları da görülebilir. Erkek 
çocuklarda silahlara ve savaş oyunla-
rına ilgi artabilir, vücutlarında ağrılar 
görülebilir” şeklinde konuştu.
Ergenler alkole yönelebilir

13-18 yaş çocuklarda sıkça görülebi-
lecek ciddi olumsuzluklara yol açabile-
ceğini söyleyen Tuncer, “Uyuyamama 
ya da fazla uyuma, iştahsızlık ya da 
aşırı yeme gibi durumlara sıklıkla rast-
lanabilir. Ergenlerde travma sonrası 
yansımalar arasında mide bulantısı, 
kalp çarpıntısı, kolay ağlama, alkol ve/

veya madde kullanımına yönel-
me, suçlu ve çaresiz hissetme, 
öfke patlamaları, kâbuslar 
görme, anne-babayla çatışma, 
okul sorunları sıklıkla yer ala-
biliyor. Hırsızlık ya da saldır-
ganlık, aşırı heyecan ve yerinde 
duramama, ilişki kuramama, 
içe kapanma ve halüsinasyon-
lar görme de bunlar arasında 
sayılabilir. Ayrıca gelecek 
hakkında olumsuz tutumlar, 
günlük etkinliklere ilgi duyma-
ma ve hatta intihar girişimleri 
de maalesef ergenlerde travma 
sonrası görülebilen durumlar 
arasında yer alıyor” dedi.

Koltuk altı botoksu 
terlemeyi önlüyor

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

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.

 Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz güneş yanığına  Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz güneş yanığına 
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Koltuk altında aşırı terleme sorununun pek çok kişinin 
kabusu olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi Herman Mayısoğlu, “Bu sorunun tedavisinde gü-
nümüzde yenilikçi bir uygulama olan koltuk altı botoksu 

ile etkili sonuçlar elde ediliyor ve hastalarda terleme 
sorununu çok büyük bir oranda azaltılabiliyor” dedi

NEŞE MERT

MEDİCANA Bahçelievler Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Herman Mayısoğlu, koltuk altında 

aşırı terlemeyi azaltan koltuk altı botoksu uy-
gulaması hakkında bilgiler verdi.Koltuk altında 
aşırı terleme probleminin yaygın görüldüğünü 
söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 
Herman Mayısoğlu, koltuk altı botoksuyla ilgili 
şu bilgileri verdi:Terleme karşıtı deodorant, 
stick, roll-on gibi ürünlerin kullanımı ile bu 
sorun giderilmeye çalışılsa da bunların hepsi 
geçici çözümlerdir ve söz konusu rahatsızlığı 
giderme konusunda etkili olmaz. Bu sorunun 
tedavisinde günümüzde yenilikçi bir uygulama 
olan koltuk altı botoks ile etkili sonuçlar elde 
ediliyor ve hastalarda terleme sorununu çok 
büyük bir oranda azaltabiliyoruz. Halihazırda 
tıpta pek çok alanda kullanılan botoks tekniği, 
koltuk altında terlemeye neden olan sempatik 
sinirlerin aşırı uyarılması sorununu giderdi-
ğinden uzun süreli bir tedavi imkanı sunuyor. 
Aynı zamanda kolay uygulanabilir olması da 
hastalar açısından avantaj sağlıyor”
18 yaşın üzerine uygulanıyor

Mayısoğlu uygulanan teknikle ilgili yaptığı 
açıklamada, “Terleme sorunuyla başvuran 
hastalarımızda öncelikle bu soruna zemin 
hazırlayan herhangi bir hastalığın olup olmadı-
ğını araştırıyoruz. Hormonal bozukluklar veya 
tiroid bezine ilişkin hastalıklar yoğun terle-
meye sebep olabiliyor. Böyle bir durum varsa 
öncelikle bunlara yönelik bir tedavi planının 
belirlenmesi gerekiyor. Bu gibi bir hastalık söz 
konusu değilse 18 yaşın üzerinde olan, hami-
lelik ve emzirme gibi bir durumu olmayan, 
herhangi bir sinir sistemi hastalığı bulunmayan 
tüm hastalarda bu tedaviyi güvenle gerçekleşti-
rebiliyoruz” bilgilerine de yer verdi.
İşlem 10 dakika sürüyor

Koltuk altı botoks uygulamasının nasıl ya-
pıldığı konusunda detayları paylaşan Dr. Öğr. 
Üyesi Mayısoğlu, “İşleme, koltuk altı bölgesini 
lokal anestezik kremle uyuşturarak başlıyoruz. 
Bir süre bekledikten sonra koltuk altı tam ola-
rak uyuşuyor ve hastalarımız herhangi bir ağrı 
veya acı hissetmeyecek hale geldiğinde işleme 
başlıyoruz. Terleme sorununa yol açan koltuk 
altı bölgelerini tespit ettikten sonra ince uçlu 
özel iğneler yardımıyla söz konusu bölgelere 
botoks enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz. Genel-
likle 10 dakikayı aşmayan bu işlemin ardından 
hasta günlük yaşamına ve işine hemen döne-
biliyor. 3 gün ile 1 hafta aralığında işlemin 
sonuçlarını almaya, 2. haftanın sonunda ise 
tam olarak istediğimiz sonuca ulaşmış oluyo-
ruz. Yaklaşık 15 günlük bu sürecin ardından 
terleme sorununun halen devam ettiği bölgeler 
varsa bu bölgelere yeniden enjeksiyon uygulu-
yoruz” ifadelerini kullandı.

GUNES YANIGIGUNES YANIGI
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CİLTTE kızarıklık, şişlik, su 
kabarcıkları, kaşıntı, ağrı… 
Genellikle hassas ciltlerde 

oluşan güneş yanığı, yaz mevsiminde 
sıkça görülen cilt problemlerinde 
ilk sıralarda yer alıyor.  Toplumda 
sadece estetik bir problem olarak 
görülse de, tedavisinde gecikildi-
ğinde ciltteki bağışıklık sistemini 
baskılayarak uçuk ve zona gibi en-
feksiyonları tetikleyebiliyor. Güneş 
yanığının en önemli uzun dönem 
komplikasyonu ise yanan alanlarda 
deri kanseri riskinin artmasıdır ki bu 
kanser türünün bazıları ölümcül ola-
biliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel 
Öztürk Durmaz, özellikle su kabar-
cıklı güneş yanıklarında ilk müdaha-
lenin doğru yapılmasının çok önemli 
olduğunu belirterek, “Çünkü hatalı 
uygulamalar ciltte enfeksiyona yol 
açarak sorunun daha da şiddet-
lenmesine neden olabiliyor” diyor. 
Peki güneş yanığı oluştuğunda neler 
yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? 
Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel 
Öztürk Durmaz güneş yanığına 
karşı 12 etkili kuralı anlattı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu. 
Belirtiler yaklaşık 2-4
saat sonra başlıyor!

Güneş yanığı belirtileri güneşe 
maruz kaldıktan yaklaşık 2-4 saat 
sonra başlıyor ve 1- 3 gün içinde pik 
noktaya ulaşıyor. Prof. Dr. Emel 
Öztürk Durmaz güneş yanığının 
belirtilerini şöyle sıralıyor:  Ciltte, 
güneşe maruz kalmış olan alanla 
sınırlı; kızarıklık, şişlik (ödem), su 
kabarcıkları, sulantı ve soyulma gibi 

belirtiler gelişiyor. Bunların yanı 
sıra ciltte sıcaklık, yanma, hassasi-
yet, ağrı ve kaşıntı gibi belirtilerle 
de kendini gösterebiliyor.  Genel 
olarak 1. derece yanıklar kızarık-
lık, 2. derece yanıklar kızarıklık ve 
su kabarcıkları, 3. derece yanıklar 
ise kızarıklık ve su kabarcıklarına 
ek olarak ülserasyonlar şeklinde 
görülüyor. Şiddetli güneş yanıkların-
da; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon 
düşmesi, ateş, titreme, bulantı-kus-
ma, baş ağrısı, bayılma, genel vücut 
ödemi gibi güneş çarpması veya 
ısı çarpmasının sistemik belirti ve 
bulguları da gözlenebiliyor ki bu 
tabloya ‘güneş zehirlenmesi’ adı 
veriliyor. 
Zaman kaybetmeden
doktora başvurun

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Emel Öztürk Durmaz, güneş yanık-
larına ‘yanık’  tedavisi uygulandığını 
belirterek, nasıl bir yol izlendiğini 
şöyle anlatıyor: “Öncelikle daha 
fazla güneşe maruz kalınmamalı ve 
güneşe karşı tüm korunma önlemle-
ri alınmalı. Vakit kaybetmeden bir 
dermatoloji uzmanına başvurulmalı. 
Şiddetli, su kabarcıklı, derin, ağrılı 
ve enfekte olmuş güneş yanıklarında 
veya ısı çarpması belirtilerinin varlı-
ğında hastanın hastaneye yatırılması 
gerekebiliyor. Bu durumda tedavide 
damardan sıvı verilmesi, kapalı pan-
sumanlar uygulanması, damardan 
veya ağızdan iltihap giderici ilaçlara 
başvurulması şeklinde yöntemlere 
başvuruluyor. Kapanmayan derin 
güneş yanıklarında cerrahi deri 
nakline ihtiyaç duyulabiliyor” 

Güneş yanığına karşı
12 etkili yöntem!

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Emel Öztürk Durmaz, güneş yanığı 
oluştuğunda neler yapmamız ve ne-
lerden kaçınmamız gerektiğini şöyle 
anlatıyor: 
BUNLARI YAPIN

■ Günde en az 2 litre su-sıvı içme-
ye özen gösterin.

■ Ev ısısını ‘soğuk’ olacak şekilde 
düşürün, 18-22 derece en ideal ısı 
olacaktır. 

■ Günde birkaç kez, 10-20 daki-
kalık soğuk ve tazyiksiz duş alın. 

■ Soğuk ve ıslak kıyafetler giy-
meniz de güneş yanığına karşı fayda 
sağlayacaktır. 

■ Soğuk pansumanlar damarları 
kasarak kızarıklık, ödem ve yanma 
hissinin azalmasında etkili olurlar. 
Yanan bölgeye; soğuk su, karbonatlı 
veya yulaflı soğuk su, soğuk sirke 
ya da soğuk sütle ıslatılmış havlular 
veya jel buzla her 2 saatte bir, 10-20 
dakika kompres yapabilirsiniz. 

■ Cildinize soğutucu özellikte ka-
lamin veya aloe vera içeren jel veya 
losyon sürün. Ayrıca duş, pansuman 
veya kompres sonrasında, cildi 
yatıştırıcı özelliğe sahip yulaf veya 
dekspantenol içeren nemlendiriciler 
kullanın. 

■ Yanan bölgeleri yukarı kaldırın; 
örneğin yüzünüz yandıysa 2 yastıkla 
yatmalısınız. Bacağınız yandıysa, 
bacağınızı yastıkla kalp seviyesinin 
30 cm üzerinde kalacak şekilde 
kaldırmalısınız. Bu şekilde yanığa 
bağlı gelişecek olan ödemi azaltmak 
mümkün olabiliyor. Yanık alanlarını 

rahatsız etmeyecek; dikişsiz, bol ve 
pamuklu giysiler tercih edin. Dar, 
naylon, sentetik, yünlü giysilerden 
ise sakının. 
BUNLARI SAKIN YAPMAYIN! 

■ Büyük su kabarcıklarını, steril 
şartlarda iğne veya enjektörle patla-
tabilirsiniz, ancak yüzeyleri açmama-
lı ve cildi soymamalısınız. 

■ Enfeksiyon riski nedeniyle yanık 
deriyi kaşımayın ve koparmayın. 
Kaşıntı için antihistaminik özellikte 
tablet kullanabilirsiniz. 

■ Kese, lif, ağda, tıraş işlemlerinin 
yanı sıra banyo köpükleri, sabunlar, 
banyo tuzları, sıvı yağlar (zeytinyağı, 
kantaron yağı, lavanta yağı vs.), ma-
saj yağları, lokal anestezikler, vazelin 
gibi katı yağlar ve merhemlerden 
uzak durun. Bunlar deriyi daha da 
tahriş edebilecek, iyileşmeyi azalta-
cak veya kendileri doğrudan alerjik 
egzama yaratabilecek uygulamalar-
dır. 

■ Halk arasında sıkça kullanılan 
yeşil çay, salatalık, vazelin, diş ma-
cunu veya yoğurt gibi güneş yanığı 
yöntemleri soğuk uygulanmaları ne-
deniyle rahatlatıcı oluyorlar. Ancak 
bugüne dek bu yöntemlerin yanıkları 
iyileştirici etkilerine dair bilimsel 
bir kanıt olmadığı gibi, tam aksine 
ciltten ısı kaybını engellemeleri so-
nucu ateş ve güneş zehirlenmesi gibi 
sorunların gelişmesi riski nedeniyle 
uygulanmaları önerilmiyor. 

“KOLTUK altı botoks enjeksiyonu, vücu-
dun diğer birçok bölgesine yapılan botoks 
enjeksiyonlarında olduğu gibi geçici bir 
etki sağlıyor” diyen Mayısoğlu, “Koltuk 
altı botoks ile gerçekleştirdiğimiz terleme 
azaltıcı tedavide diğer botoks uygulamala-
rıyla aynı şekilde ortalama 6 aylık bir etki 
hedefliyoruz. Bu süre bazı kişilerde daha 
kısa bazı kişilerde ise daha uzun olabili-
yor. Etki ortadan kalktığında hastalarımız 
işlemi yeniden yaptırabiliyor. Ayrıca 
günlük yaşamı zorlaştıran, hem bireyin 
kendisini hem de çevresindeki kişileri 
rahatsız eden terleme sorununu 10 dakika 
gibi kısa bir sürede azaltan bu yöntem 
hastalarımızın yaşam kalitesini de belirgin 
biçimde artırıyor. Koltuk altı botoksu aynı 
zamanda Türkiye’nin yanı sıra tüm dün-
yada da kabul görmüş bir terleme azaltıcı 
tedavi yöntemlerinden biri. 2004 yılından 
bu yana FDA tarafından onaylı bir şekilde 
dünyanın dört bir yanında gerçekleşti-
rilen bu uygulama terleme şikâyeti için 
günümüzde en etkili çözüm yolu olarak 
görülüyor” açıklamasında bulundu.

“KOLTUK altı botoks enjeksiyonu, vücu-
6 aylık etki 

COCUKLARICOCUKLARI
AFETLERLEAFETLERLE
KORKUTMAYINKORKUTMAYIN
Yaşanan doğal afetlerin çocuklar üzerinde ciddi olumsuz psikolojik etkilere yol açtığı-
nı belirten Çocuk Koruma ve Bakım Uzmanı Barış Tuncer, “Yetişkinlerin çocuk ve er-
genlere söz dinletebilmek için onları yangın ve sel gibi felaketlerle korkutmayın” dedi

Gerçek dışı 
ifadelerden 

kaçının
ORMAN yangınları ile sel 

felaketlerinin yol açabileceği 
travma ve sonrası yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı Tuncer ebe-
veynlere önerilerde bulundu:“Ço-
cuklarla doğal afetler (yangın, sel, 
deprem) hakkında yaş ve gelişim 
düzeyine uygun biçimde konuşun, 
dürüst davranın. ‘Tekrar yangın, 
sel olmayacak’ gibi gerçek dışı 
ifadeler kullanmayın. Çocuğa 
yaşanan afetlerin geçici olduğunu 
anlatın. Sakin davranın ve yetiş-
kinler olarak her zaman yanında 
olacağınızı belirtin, güvende his-
settirin. Ama durumun ciddiye-
tini inkar etmeyin. Çocuğunuzun 
bu konudaki duygu ve düşün-
celerini anlatmaları için fırsat 
tanıyın. Yaşananları kendi kelime 
ve cümleleriyle ifade edilebilmesi 
için çocuğunuzu destekleyin. 
Bazı çocuklar için olayları tekrar 
tekrar anlatmak yaraları sarma 
sürecinin bir parçasıdır. Onu 
dikkatle dinleyin, beraber gelişim 
düzeyine uygun oyun oynayın, 
resim yapın, hikaye ve masal 
anlatın.  Çocuğunuzun paylaştığı 
duyguları yargılamayın, hissettik-
lerinin doğal olduğunu anlatmaya 
çalışın. Fiziksel temas düzeyinizi 
artırın. Çocuğunuzun bedensel 
sınırlarına ve ihtiyaçlarına saygı 
duyarak, çocuğunuza sarılın ve 
sevginizi gösterin. Çocuklar 
etraflarındaki yetişkinleri örnek 
alır. Bu nedenle kendi duygu, 
düşünce ve davranışlarınızın 
farkında olun, sakin ve iyimser 
kalmaya gayret edin. Güçlük 
yaşıyorsanız bir uzmandan destek 
alın. Çocuklara medyada sık yer 
alan afetlere ilişkin haber ve 
programları izletmeyin. Çocuğun 
yanında söylediklerinize çok 
dikkat edin. Onlar düşündüğü-
nüzden çok daha fazlasını duyar 
ve anlarlar. Evdeki olağan yaşam 
döngüsünü sürdürmeye çalışın. 
Aile üyelerinin bir arada olma-
sına özen gösterin. Çocuğun bir 
an önce düzenli ve programlı bir 
gündelik yaşama girmesini sağla-
yın. Travma sürecini atlatmasını 
sağlamak için çocuğunuza yaşına 
uygun görevler verin. Bu, aile 
içinde dayanışma duygusunu artı-
rır, çocuğun da kendisini güvende 
hissetmesini sağlar.”

Barış TuncerBarış Tuncer



Ümraniye’de boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, tartıştığı baldızını sokakta silahla bacağından 
vurarak yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, Polat da polis merkezine giderek teslim oldu

OLAY saat 14.00 sıralarında 
Çakmak Mahallesi’nde meyda-
na geldi. İddiaya göre, boşanma 

aşamasında olan İbrahim Polat , bir 
süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin 
kız kardeşi Pınar Yüzügüldür’e bırak-
mak için evine gitti. Bu sırada çocuklar 
babalarından ayrılmak istemeyerek 
ağlamaya başladı. Bu sırada Pınar 
Yüzügüldür ile İbrahim Polat arasında 
tartışma çıktı. Polat, Yüzügüldür’ü 

silahla bacağından vurarak yaraladı. 
Kadın kanlar içinde yere yığılırken, 
olayı gören çevredekiler yardıma koştu. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay 
yerinde yapılan yaralı kadın, ambulans-
la hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 
olay yerine güvenlik şeridi çekerek çev-
redeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay 
yeri inceleme ekipleri ise, yerdeki boş 
kovanlar üzerinde çalışma yaptı. Olayı 

gören Zeynep Baran “Kadın ayrılmak 
istemiş kocasından, birçok kez de tehdit 
etmiş. Kapımızın önünde karısının kız 
kardeşini bacağından vurdu. Bilerek mi 
vurdu, yanlışlıkla mı vurdu bilmiyorum” 
diye konuştu. Eşinin kız kardeşini vuran 
Polat’ın polis merkezine giderek teslim 
olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 
Pınar Yüzügüldür’ün sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla 
ilgili soruşturması sürüyor. DHA

Tartıştığı baldızını bacağından vurduTartıştığı baldızını bacağından vurdu

AVCILAR’DA, 2 kişi ev sahipleri 
uyuduğu sırada girdikleri apart-
man dairesinden 2 cep telefonu 

ve altın saat çalarak kayıplara karıştı. 
Hırsızların apartmana girip çıktığı 
anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 
05.30 sıralarında Avcılar Cihangir Ma-
hallesi’nde bulunan bir apartmanda 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzle-
rinde maske olan şüpheliler, kapısını 
açık gördükleri 4 katlı apartmana gir-
di. Katları dolaşan şüpheliler, 3’üncü 
katta bulunan  S.I.’ya ait dairenin ka-
pısını kimseye fark ettirmeden açtı. Ev 
sahiplerinin içerde uyumasına rağmen 
2 cep telefonu ve bir altın saati alan 

hırsızlar, 
daha son-
ra kaçarak 
kayıplara 
karıştı. 
Sabah 
uyandık-
larında 
telefonlarını bulamayan ve kapının 
açılmış olduğunu fark eden S.I., hırsız-
lıktan şüphelenerek güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 2 
şüphelinin apartmana girip çıktığı 
gören S.I., kayıtlarla beraber polis 
merkezine giderek şikayetçi oldu. Hır-
sızların apartmana girip çıktığı anlar 
ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE Mehmet 
Akif Mahallesi’nde 11 yıl önce 
evinin önünde saçı uzun ve gö-

zünde lens olduğu bahanesiyle bıçak-
lanarak öldürülen üniversite öğrencisi 
Aykut Alıcı’nın (20) annesi Songül 
Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 
14 Ağustos günü Küçükçekmece 
Mehmet Akif Mahallesi’ndeki evinden 
Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’na kadar 
çıplak ayaklarla yürüdü. 7 sanıktan 
6’sının beraat etmesine tepki gösteren 
anne yürüyüş öncesi açıklama yaptı. 
Anne Songül Alıcı, “14 Ağustos 2010 
Ramazan ayının dördüncü günü oğlum 
burada vuruldu. Davam 11 senedir 
devam ediyor. Bugün de yıldönümü, 
bu gece oğlumun yanında yatacağım, 
11 senedir çok özledim. Beni duyan 
annelerden destek istiyorum. Eğer 
seneye bu zamana kadar adalet yerini 

bulmazsa bu defa boğaz köprüsüne 
gideceğim, kararlıyım. Oğlumu asker 
edemediğim için Türk bayrağını 
boynuma astım, askeri kapri giydim. 
Devletten oğlumun adını yaşatmalarını 
istiyorum. Çıplak ayakla gitmemin 
sebebi, Aykut hastaneye çıplak ayakla 
gittiği için ben de bu yolu çıplak ayakla 
yürüyeceğim” dedi. 
Türk bayrağıyla yürüdü

Sırtında Türk bayrağı ve üzerinde 
oğlu Aykut Alıcı’nın fotoğrafı olan 
kıyafetle yaklaşık 20 kilometrelik yolu 
3 saatte yürüyen anne Songül Alıcı, 
Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’nda oğlu-
nun mezarı başında bir süre ağıt yaktı. 
Alıcı, geceyi oğlunun mezarı başında 
geçireceğini söyledi. Aykut Alıcı’nın 
ölümüne ilişkin açılan davada Celal 
Toprak müebbet hapis cezasına çarptı-
rılırken, 6 sanık beraat etmişti. DHA

TAKSIM Gezi Parkı ve çevresinde 26 
Temmuz’da seyyar satıcılar ile İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 

arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya 
ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler-
de seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet 
uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos 
bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor. 
Aldığı darbe ile kadın uzun süre yerden kalka-
mıyor. Kadına vuran kişinin zabıta olduğu öne 
sürülürken CHP İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 
açıklamada, “Şiddet konusunda partimizin 
tavrı nettir ve hiçbir şiddet gerekçelendirile-
mez.  Hele ki kadına karşı şiddet konusunda 
tavrım daha da nettir, kabul edilemez.  Şiddet 
uygulayan kişi ya da kişiler İBB çalışanı ise hiç 
kuşkunuz olmasın Ekrem İmamoğlu tarafın-
dan gereği yapılacaktır” dedi.

Kadından ne istediniz!Kadından ne istediniz!

OGLUNUN MEZARINAOGLUNUN MEZARINA
CIPLAK AYAK YURUDUCIPLAK AYAK YURUDU

KÜÇÜKÇEKME-
CE’DE motorunda 
yangın çıkan İETT oto-
büsü alev alev yandı. 
Yangın olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
tarafından söndürü-
lürken, o anlar cep 
telefonu kamerası ile 
kaydedildi. Küçükçek-
mece İkitelli Parseller 
Mahallesi’nde akşam 
saatlerinde İETT oto-
büsünün motorunda 
henüz bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı. 
Kısa sürede büyüyen 
yangında otobüsün 
arka tarafını alevler 
sardı. Yangın, ihbar 
üzerine olay yerine 
gelen itfaiye ekiple-
rinin müdahalesi ile 
söndürüldü. O anlar 
cep telefonu kamerası 
ile kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜ
alev alev yandı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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SULTANGAZI’DE sevgilisiyle kaçan genç 
kız, ailesiyle yolda karşılaştı. Genci, linç et-
meye çalışan ailenin elinden polis ve mahal-
leli kurtardı. Olay, Cebeci Mahallesi Eski 
Edirne Asfaltı’nda yaşandı. İddiaya göre, 
ismi öğrenilemeyen bir genç kız, sevgilisiyle 
kaçtı. Akşam saatlerinde cadde üzerinde 
yürüyen ikiliyi, genç kızın ailesi gördü. Genç 
kızın iki ağabeyi ve diğer aile üyeleri, genci 
linç etmeye kalkıştı. Caddede bulunan bir 
iş merkezine sığınan adamı linçten çevrede-
kiler korudu. Ortalığın karıştığı olay yerine 
ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. 
Aile üyelerini sakinleştirmeye çalışan polis, 
kızın sevgilisini de polis aracına götürdü. 
O sırada genç kızın ağabeyleri sevgilisine 
saldırmaya çalıştı. Polis, saldırıya engel 
olurken, genç kızla sevgilisi ve aile üyeleri 
polis merkezi amirliğine götürüldü. Genç 
kızın ailesi linç etmeye kalkıştıkları genç-
ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Küçükçekmece’de 11 yıl önce evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite 
öğrencisi Aykut Alıcı’nın annesi Songül Alıcı, ‘Adalet arıyorum’ diyerek Küçük-

çekmece’deki evinden Esenyurt’taki oğlunun mezarına çıplak ayakla yürüdü

Sultangazi karıştıSultangazi karıştı

Ev sahipleri uyuduEv sahipleri uyudu
hırsızlar soydu kaçtıhırsızlar soydu kaçtı

Hadımköy’de freni boşalan servis minibüsü, yol kenarında bulunan mantar-
ları da aşarak perdeci dükkanına daldı. Dükkan kullanılamaz hale gelirken, 
kazanın erken saatlerde yaşanması ve sokakların boş olması faciayı önledi

SERVSERViiS MS MiiNNiiBUSU BUSU 
DUKKANA GDUKKANA GiiRDRDii!!
KAZA, saat 07.48’de Hadımköy’de 

meydana geldi. İddiaya göre, 34 
BL 4028 plakalı servis minibüsü-

nün seyir halindeyken frenin boşalması 
sonucu sürücünün kontrolden çıkarak 
yol sonundaki perdeci dükkanına daldı. 
Sabah saatlerinde yaşanan kazada 
dükkanın kapalı olması olası bir faciayı 
önledi. Servis aracının daldığı perdecinin 
sahibi İsmet Yıldırım, “Burada kaza 
her gün oluyor her gün çocuklar tehlike 

atlatıyor. Buraya kasis istiyoruz ama ne 
ilgilenen var ne bakan var lanet olsun bu 
sisteme artık. Her gün çocuklar tehlike 
atlatıyor. Adam benim dükkanıma girmiş 
kontrol yok kasis yok 50 defa başvuru 
yaptık beyaz masaya, İBB’ye ama kim-
senin umurunda değil gerçekten. Video 
bile çekip attık tehlike anlarını ama ilgi-
lenen yok ilgilenen bu milletle ilgilenen 
yok gerçekten. Sabah saat 07.30 ‘da oldu 
olay ama beş dakika ilerisinde 3 dakika 

gerisinde olsaydı burada kasap gibi insan 
doğranırdı buradan onlarca ölü çıkardı 
ama kimsenin umurunda değil o ayrı”
Şeklinde konuştu
Servini dükkana daldığı anlar kamerada
Hadımköy’de servis minibüsünün dük-
kana daldığı anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde, trafik yoğunluğu-
nun yaşandığı yolda, minibüsün kontrol-
süz bir şekilde yolda ilerleyerek dükkana 
daldığı görülüyor. DHA

Kazayı gören İsmet Yıldırım, “Korkunç bir şey izledik. Gerçekten Kazayı gören İsmet Yıldırım, “Korkunç bir şey izledik. Gerçekten 
kimse ölmediği için çok şanslıyız. Sürücülerin daha dikkatli olmasıkimse ölmediği için çok şanslıyız. Sürücülerin daha dikkatli olması

gerekiyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var” diye konuştu.gerekiyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var” diye konuştu.

Taksim Gezi Parkı’nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz’da 
çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı 

olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden oldu

Kadıköy Osmanağa mahallesi 
Misk-i Amber sokak üzerinde 
bulunan 5 katlı bir binanın giriş 

katında yangın çıktı. 4. katta dumandan 
etkilenen 2 şahsı itfaiye ekipleri mer-
diven aracı ile son anda kurtardı. Olay, 
gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy 
Osmanağa Mahallesi Misk-İ Amber 
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir 
binanın giriş katında yaşandı. İddiaya 
göre, Binanın giriş katındaki iş yerin-
de başlayan yangın üst katta bulunan 
dairelere duman gitmesine neden oldu. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 
itfaiye, Polis ve sağlık ekipleri olay yeri-
ne sevk edildi. Binanın 4’üncü katında 
dumandan etkilenen 2 şahsı itfaiye 
ekipleri merdiven aracı ile balkondan 
kurtardı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar 
sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan 
olayda iş yerinde çalışan bir kişi ve 
üst dairede mahsur kalan 2 vatandaş 
olmak üzere 3 kişi dumandan etkilendi. 
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 
vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye 
götürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerin-
de çalışma başlattı. Görgü tanığı Sefa 
Üntürk, “Alt katta oturan bir amca 
yangın çıkarmış galiba müdahale et-
meye çalıştık. Sağ olsun itfaiye ekipleri 
hemen geldi. Yangına müdahale ettik. 
Alt katta oturan amca yere sigara atmış 
galiba büyük ihtimal ondan çıktı “ dedi.

KADIKÖY 
korkuttu!



B elediye Başkanı Kemal Çebi’nin talimatıyla
yola çıkan 15 kişilik ekip, bölgeye ulaştıktan
sonra AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultu-

sunda selden yoğun olarak etkilenen Kastamonu
Bozkurt’ta ki arama kurtarma çalışmalarına destek
verecek. Geniş donanımlı teçhizat ve ekipmana sahip
olan alanında profesyonel ekip, bölgeye 2 tır dolusu
su, gıda malzemesi ve çocuk ve yetişkinler için kıyafet
de götürüyor.

Yaraları birlikte saracağız

Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duy-
duklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, “ Karadeniz’deki sel felaketinde
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Dayanışma-
nın gücüyle el ele vererek, yaralarımızı saracağız.
Sivil savunma amirliği ekiplerimiz arama kurtarma
ve insani yardım çalışmalarına katılmak üzere böl-
geye doğru yola çıktılar. Bölgede can kaybının art-
mamasını ve yaşanan sel felaketinin bir an önce son
bulmasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun Kasta-
monu, Sinop ve Bartın. Küçükçekmece sizinle ” diye
konuştu. 2 adet arama kurtarma aracı ve ekipmanla-
rının yanı sıra 2 tır yardım malzemesi ile Küçükçek-
mece Belediye Başkanlığı’ndan yola çıkan ekip,
AFAD’la koordineli bir şekilde Kastamonu ve
Sinop’ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalış-
malarına katılacak.

YakUP TEZCan
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Y aşamak için neler gerekir? Bu soruya
verilebilecek en basit yanıtlar yemek,
su, barınma ve giyinme gibi insanın

temel ihtiyaçlarıdır. Pırlanta yüzükler ve pa-
halı saatler bunlardan sonra gelir. Ancak
2021 yılının imkanları ve teknolojisine rağ-
men dünyada bu ihtiyaçlarını karşılayamayan
sayısız insan var. Yoksulluk ve geçim telaşı
içinde yitip giden potansiyel bilim insanlarını,
yazarları, sanatçıları ve topluma faydası ola-
cak bir sürü insanı düşünün. Evrensel Temel
Gelir (UBI) kavramı burada devreye giriyor.
Temel gelir, vatandaşlara koşulsuz ve karşılık-
sız şekilde düzenli aralıklarla (genelde aylık)
ödenen gelirdir. İnsanlara “temel” bir gü-
vence sağlayarak, örneğin, açlıktan ölmeye-
cekleri ve sokakta banklarda uyumak
zorunda kalmayacakları miktarın her ay ve-

rilmesidir. Bu gelir vatandaşların statüsünden,
yaşından, cinsiyetinden vs. bağımsız olup her-
kese verilir.

Temel gelir, yeni ortaya çıkmış bir fikir
değil. Filozof Thomas More’un 1516 yılında
yazdığı Ütopya’sında da temel gelirden bahse-
dilir. Aç olduğu için hırsızlık yapan bir hırsıza
ne cezayı verirseniz verin hırsızlığı bitiremez-
siniz, ama aç olmamasını sağlarsanız hırsız-
lığa gerek duymaz. Temel gelir fikrinin çıkış
noktaları da buna benzerdir. Temel gelir
1970’lerde Kanada’da denenmiş ve sonuçları
olumlu olmuştur. Öğrencilerin okul başarıları
yükselmiş, genel hastaneye yatma/hastalanma
oranı düşmüş, suç oranları azalmış ve insan-
ların ruh sağlığı iyiye gitmiştir. Alaska, Hin-
distan, İtalya gibi başka yerlerde de temel
gelir deneyleri yapıldı ve yapılmaya devam

ediliyor. Üstelik birçoğunun temel gelire eleş-
tirisi olacak şekilde insanlar halihazırda olan
mesleklerini bırakıp tembellik de yapmadılar.

Kimilerine göre temel gelir tembelliğin
ödüllendirilmesi gibi görülse de öyle değil. Ya-
pılan araştırmalar gösteriyor ki, insanlar ya-
zının başındaki beslenme-barınma gibi temel
ihtiyaçları düşünmek zorunda kalmadıkla-
rında eskisinden daha verimli çalışıyor ve
daha iyi kararlar alabiliyorlar. Artan zaman-
larında keyif yapmaktansa eğitimlerine daha
çok zaman ayırıp, kendilerini geliştirecek iş-
lerle ilgileniyorlar. Zaten her akşam ne yiyece-
ğini düşünmek zorunda kalan ve bunun için

strese giren birisi uzun vadede potansiyel veri-
mini yitirir, insanlara bunun için endişe etme-
yecekleri bir ortam sağlarsanız eskisinden
daha verimli olduklarını araştırmalar 
gösteriyor.

Peki temel gelir gerçekten mümkün mü?
Herkese aylık karşılıksız para verdiğimizde
her şeyin fiyatı artarak aynı duruma gelmeye-
cek mi? Cevap hayır, temel gelirle gelen para
ekstradan basılmıyor; olan kaynaklardan da-
ğıtılıyor. Kaynağın nereden geleceği ülkeden
ülkeye değişse de eskisinden daha iyi bir sis-
tem olacağı açık. Çünkü yoksulluğun bu
kadar fazla olması daha masraflı. Yoksullu-
ğun getirdiği artan suç oranı ve eğitimsizlik
yoksulluğu bitirmekten daha masraflı olabili-
yor. Yoksulluk batağına saplanmamış milyar-
larca insanın potansiyeliyse tahmin edilemez
şekilde daha değerli, oysa bu enerji şu an boşa
gidiyor. Örneğin ABD’de yıllık askeri harca-
maların çeyreğiyle ABD’deki yoksulluk sınırı-

nın altındaki vatandaşları bu sınırın üstüne
çekmek mümkün veya milyarderlerden daha
çok vergi alınarak da temel gelire kaynak
sağlanabilir. Sonuçta günümüzde birkaç bin
milyarder dünyanın kalan %50 nüfusunun
toplamından daha zengin. Bu hiç de
normal değil.

Gelecekte otomasyonun daha da artma-
sıyla, insanların çalışmasına eskisi kadar
gerek kalmayacak. Hatta şimdi bile hiçbir in-
sanın olmadığı, tamamen otomasyon olan
fabrikalar kuruluyor, daha az insanın çaba-
sıyla daha çok insan doyabiliyor.

Robotların insanların işini alacağı bir gele-
cek birçoğunun aksine bana kalırsa bir di-
stopya değil, ütopya olacaktır. Gelişen
teknolojiyle daha az insanın çalışmasıyla
dünya dönmeye devam edebilir. Temel gelir bu
aşamaya geçiş için küçük bir başlangıç olur,
hatta çok değil belki de 20 sene sonra bir işte
çalışmak isteğe bağlı hâle gelebilir. 

Evrensel temel gelir

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan
aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım ve destek için harekete geçti İBB ekipleri

SELLE
boğuşuyor

İBB, sel felaketinin yaşandığı Bartın,
Kastamonu ve Sinop şehirlerinde
arama kurtarma, su tahliye, çalışmala-

rına devam ediyor. Bölgedeki görev alan ekip ve
araç sayısını artıran İBB, 199 personel, 120 araç-
iş makinesini Batı Karadeniz’e göndermiş oldu.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bugün yapılan
su tahliyesi çalışmalarında üç vatandaşın cansız
bedenine ulaşıldı.  “İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale
Planı”nda görevli birimlerden kurulan ekip
AKOM koordinasyonunda bölgede arama kur-
tarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışma-
larını sürdürüyor. Çalışmaların ilk günü 12
Ağustos’ta 76 olan personel ekibi 202’ye; araç sa-
yısı ise 42’den 126’ye çıkarıldı. 

3 vatandaş ölü bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalış-
malarda acı bir haber geldi. Bölge halkı, sel esna-
sında, bir aparmanın bodrum katına sığınan
insanların olduğunu İBB ekiplerine bildirdi. Yak-
laşık bir gün süren su tahliyesi çalışmalarının ar-
dından üz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. 

Halk destek veriyor

İBB ekiplerini, bölge halkı yalnız bırakmıyor. Sa-
hada, çalışmalarında gördüklerini ekiplere ihbar
eden vatandaşlar aynı zamanda, aralıksız çalışan
İBB personeline çay, kek gibi ikramlarda bulunup
onlara destek veriyor, yanlarında olduğunu 
hissettiriyor. 

KUCUKCeKmeCe 
yardım elı Uzattı

damgaweb@gmail.com

Mert AVCU
alimertavcu@gmail.com

Esenyurtlu çocuklar

EsEnyurt Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğüne bağlı Kültür Akademisi, ilçenin
farklı mahallelerinde yer alan 21 adet bilgi

evinde Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano
ve keman dersi veriyor. Sosyal yaşamın sanat ve kül-
türle harmanlandığı eğitimler, Esenyurtlu çocukların
aktif ve üretken bir yaşama katılımlarını sağlamayı
amaçlıyor. Esenyurtlu çocuklar, 21 adet bilgi evin-
den biri olan Yeşilkent Mahallesi’ndeki Papatya
Bilgi Evi’nin açık alanında nota eğitimi alarak yete-
neklerini geliştiriyor.

Eğitim onlara çok şey katacak

“Müzik, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişimlerine

katkıda bulunuyor” ifadesini kullanan Gitar Öğret-
meni Erdinç Tavacı, “Bu eğitimler çocuklara ileride
büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımıza sınav stresi,
öz güven eksikliği gibi konularda ciddi fayda sağlan-
maktadır. Pandemi koşullarında da açık alanda
daha rahat çalışabiliyoruz” şeklinde konuştu. Ço-
cuklarının Gitar kursuna severek katıldığını söyleyen
Selda Göksoy, “Çocuklarımız birçok aktiviteden
faydalanıyor, bu gün Gitar kursuna getirdim. Erdinç
Hocamızın elinden gelenin fazlasını yaptığını düşü-
nüyorum. Çocuklar, severek eğlenerek geliyor. Ço-
cuklarım: ‘Anne yeni arkadaşlar edindik, yeni şeyler
öğreniyoruz’ diyor. Mutlu bir şekilde gelip gidiyo-
ruz” ifadelerini kullandı. TaYlan DaşDÖĞEn

Esenyurt Belediyesi, Esenyurtlu çocuklara gitar, bağlama, piyano ve keman dersleri vererek
hem zihinsel ve ruhsal gelişimlerine hem de profesyonel müzik yapmalarına destek oluyor

çok şanslı
Sen yeter ki sınava
girmek iste

EsEnyurt Belediyesi, halk sağlığına yöne-
lik çalışmalarına devam ediyor. Covid-19
testi pozitif olan Baran Yılmaz, başvu-

rusu üzerine Esenyurt Belediyesi’nin Hasta Nakil
Aracı ile evinden alınarak sınav salonuna götü-
rüldü. Yılmaz, sınavın ardından da yine aynı
araçla evine getirildi. Esenyurt Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü, 9 gün önce Koronavi-
rüs testi pozitif çıkan vatandaşı sınav günü
yalnız bırakmadı. Bu gün yapılan KPSS-
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)’ye
girmek zorunda olduğunu belirten Öğ-
retmen Baran Yılmaz, Esenyurt Bele-
diyesi’nden araç talebinde bulundu.
Hasta Nakil Ambulansı’yla Yenikent
Mahallesi’ndeki evinden Yılmaz’ı
alan ekipler, Küçükçekmece’deki
Dr. Oktay Duran Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne ge-
tirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü
Personeli Ali Polat, “Baran
Yılmaz’ı evinden aldık,
KPSS’ye gireceği adrese
getirdik ve sınavdan
sonra da tekrar evine bı-
rakacağız. Esenyurt
Belediyesi olarak her
zaman Esenyurt
halkının yanında
olacağız” dedi.

Kartal da
yardıma koştu

Kartal Belediyesi son yılların en büyük felaketleri ile baş
başa kalan ülkemizde bu felaketlerden etkilenen bölgelere
yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kastamonu Bozkurt,

Sinop Ayancık ve Bartın Ulus Düzköy’e yardım kamyonları gönderen
Kartal Belediyesi, şimdide felaket sonrası arama kurtarma ve temizlik ça-

lışmalarına destek oluyor. 11 araç ve 23 personelden oluşan ekiple sel fela-
ketine uğrayan ilçelere intikal ederek bölgelerdeki arama, kurtarma ve

temizlik çalışmalarına destek olan Kartal Belediyesi, Bozkurt merkeze kurulan
mobil ikram aracı ile sel mağdurlarına ikramlarda bulunuluyor.

Elimizden geleni yaparız

Sel felaketinden etkilenen bölgelere yapılan destek ve yardım çalışmaları hakkında
konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Batı Karadeniz bölgesinde mey-

dana gelen sel felaketi nedeniyle çok üzgünüz ve gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz.
Edindiğimiz bilgiler neticesinde oluşturduğumuz ihtiyaç listesini hızlıca temin ederek

Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın Ulus Düzköy’e ulaştırdık. Öte yandan
Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri iki gündür sel bölgesinde çalışmalarını

sürdürüyor. AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerini sürdüren ekipler
selde mahsur kalanları güvenli bölgelere tah-

liye ederek bölge halkına destek oluyor. Temiz-
lik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde

bölgede devam eden temizlik çalışmalarına kat-
kıda buluyor. Ayrıca Mobil İkram Aracımızı da

Kastamonu Bozkurt merkezine konuşlandırdık. Sel
felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza

bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve
sabır diliyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması ve

yaşanan felaketin bir an önce son bulması için” dedi. 



Ç ubuklu Mahallesi sakinlerinin dep-
reme dayanıklı ve güvenli konut-
lara kavuşmak için talep ettikleri,

145 bin m2 alanda yürütülecek, 269 binayı
ve yaklaşık 294 mülkiyeti ilgilendiren, 485
daire ve 15 işyerini kapsayan kentsel dönü-
şüm çalışmaları çok yakında başlıyor. Ma-
halle sakinlerinin talebiyle başlayan, 2018
yılında ilgili parsellerin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından “Kentsel Dönüşüm
Alanı” ilan edilmesiyle devam eden süreç
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın
girişimleriyle yeniden başladı. Çubuklu sa-
kinlerinin güvenli konutlarda huzurlu ve

mutlu yaşaması için hazırlanan projenin
ivedilikle hayata geçmesi amacıyla KİP-
TAŞ’la masaya oturan Beykoz Belediyesi,
“Çubuklu Mahallesi Kentsel Dönüşüm
Projesi”nin devrini sağladı.

Vatandaşın ilgisi bekleniyor

Beykoz Belediyesi’nin yapımı için bakan-
lıklar ve ilgili kurumlar nezdindeki görüş-
meler neticesinde projede büyük bir
mesafe kat edilerek sözleşme aşamasına
geldi.   Şayet Çubuklu Mahallesi sakinleri
proje sözleşmelerine imza atarsa konutla-
rın yapımı gelecek yıl başlayacak ve ilçe
tarihinde ilk olan geri dönüşüm projesi de
uygulamaya geçmiş olacak.  

2 yıl içinde bitecek

Beykozlulara seçim sürecinden bu yana
söz verdikleri hizmetleri yerine getirmenin
mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Bey-
koz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Çu-
buklu’da KİPTAŞ’tan devralarak
sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm proje-
mizde büyük bir mesafe kat ettik. Yaptığı-
mız görüşmelerde hemşehrilerimizin
teveccühü bizleri çok mutlu ediyor. Kalan
hak sahipleriyle anlaşmaları tamamladığı-
mız zaman 2022’de kazma vurmayı ve
Allah nasip ederse iki sene içinde hemşeh-
rilerimize güvenle oturabilecekleri yuvala-
rını teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

HACER KÖSE

Halit Çelikbudak
damgaweb@gmail.com
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D urum ciddi… Sanırım herkes farkında… 
BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Pa-
neli’nin 9 Ağustos’ta yayınladığı 6. Değer-

lendirme Raporu’ndan bahsediyorum… Rapor, dünya
ve insanlık için ‘kırmızı alarm‘ veriyor… Küresel ısın-
manın etkisi artık daha belirgin… ‘gerçek zamanlı‘
yaşıyoruz… Sel baskınları, orman yangınları en açık
örneği… Korkunç soğukların sembolü Sibirya’da
dahi ormanlar yanıyor… Gelecekte bunların daha da
sık yaşanacağı söyleniyor… 

Buzulların erimesiyle Maldivler'in de aralarında ol-
duğu 50'ye yakın ülke yeryüzünden silinecek… Bu ül-
keleri temsilen eski Maldivler Devlet Başkanı
Muhammed Naşid feryat ediyor… ‘Başkalarının
saldığı karbonun faturasını biz hayatımızla 
ödüyeceğiz‘ diyor…

* * * *
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapor için

‘insanlık için kırmızı kod‘ diyor… Sözlerine şöyle
devam ediyor… ‘Dünyayı yok eden fosil yakıtların
sonlandırmanın zamanı geldi, fosil yakıtların yeni
keşif ve üretimine son vermeli, sübvansiyonları da ye-
nilenebilir kaynaklara kaydırmalı‘… Bunlar herkesin
katılacağı birer dilek… Çabuk gerçekleşse keşke,
ama mümkün değil… Çünkü dünyada müthiş bir pay-
laşım savaşı yaşanıyor... Dünyayı felakete sürükleyen
sera gazını atmosfere en fazla salan Çin ve ABD
sanki başka bir gezegende gibiler…

* * * *
Rapor büyük çapta yankıya yol açtı… Çünkü

büyük çapta can ve mal kayıplarına yol açan sel bas-
kınlarının, orman yangınlarının yaşandığı bir dö-
nemde yayınlandı… Halbuki bu ilk rapor değil… Her
5 ila 7 yılda bir ‘Değerlendirme Raporu‘ yayınlanı-
yor… 1990, 1996, 2001, 2007 ve 2014 yıllarında
beş rapor yayınlanmıştı… Hafızalarımızı yoklaya-
lım… Kim, neyi, ne kadar hatırlıyor… Örneğin be-
şinci raporun ana teması ‘Küresel İklim
Değişikliğinin Nedeni Biziz. Harekete Geçmemiz 
Gerekiyor‘ idi… Harekete geçtik mi… Geçmedik…

* * * *
Hiç merak ettiniz mi… Nedir bu IPCC… BM'ye

bağlı ‘Çevre Örgütü‘ ve ‘Dünya Meteoroloji Örgütü‘
tarafından 6 Aralık 1988’de kurulmuş… Merkezi
Cenevre’de… Başkanı Ekim 2015’ten beri Güney
Koreli 76 yaşındaki Prof. Hoesung Lee… 2007
Nobel Barış Ödülü‘ne IPCC ile ABD Başkan Yardım-
cısı Al Gore layık bulunmuştu… Aralarında Türki-
ye’nin de bulunduğu 200 civarındaki ülke IPCC’nin
üyesi, kurucusu… Yönetim kademesinde sanırım
Türk biliminsanı yok… Belki de var veya vardı ben
araştırdım bulamadım… Varsa bildirirse severek 
duyururuz…

* * * *
Altıncı değerlendirme raporu, 60’dan fazla ülke-

den seçilen 234 bilim insanı tarafından yazılmış…
Binlerce araştırma, makale, yayın taranıp incelen-
miş… Raporun ilk ve ikinci taslağı için binlerce
uzman ve hükümet temsilcisinin yorumu alınmış…
Sera gazı emisyonu hızla radikal biçimde azaltılma-
ması halinde sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme
göre 1,5 derece artmasını engellemek artık mümkün
değil diyor rapor… Küresel ısınmanın yüzyılın sonuna
kadar 2 derece ve üzerinde seyredeceği tahmininde
bulunuluyor…

* * * *
Raporun altını çizdiği en önemli mesaj şöyle… 

İklimin değişmekte olduğuna dair tartışma artık sona
erdi… Felakete doğru giden küresel ısınmanın tek se-
bebi ‘insan‘… Biliminsanları diyorki, 1,5 derece ısın-
mada insan sağlığı, bitki örtüsü, gıda güvenliği, su
temini, ekonomik büyüme gibi pek çok konu ağır dar-
beler alacak… Şimdi artık ‘düşünme zamanı değil,
harekete geçmeliyiz‘… Zaman daralıyor… 

hcelikbudak@gmail.com

Beykoz Belediyesi tarafından KİPTAŞ’tan devr alınarak yapım süreci hızlandırılan  “Çubuklu 
Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi”nde sözleşme aşamasına gelindi. Gerekli anlaşmalar sağlandığı
zaman kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı konutlar için ilk kazma 2022 yılında vurulacak

İnsanlık için 
‘Kırmızı Alarm’

KENTSEL DONUSUM 
ICIN GERI SAYIM VAR

Çağırıcı afet 
bölgesine gitti

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,

selin en büyük zararı verdiği
Kastamonu’nun Bozkurt
ilçesini ziyaret edip hem

vatandaşları dinledi hem de
çalışmalara destek verdi

Batı Karadeniz’deki sel 
felaketinin ardından hemen
bölgeye intikal eden Bağcılar

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
Sinop’tan sonraki durağı Kastamo-
nu’nun Bozkurt ilçesi oldu. 
Çağırıcı, çalışmaların tüm hızıyla 
devam ettiği bölgede İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Ye-
leklerini ve çizmelerini giyen Soylu ve
Çağırıcı yıkımın en çok yaşandığı Boz-
kurt’ta incelemelerde bulunduktan sonra
çalışmalara da destek verdi. İncelemele-
rin ardından vatandaşlarla bir araya
gelen Soylu ile Çağırıcı onların sorun ve

taleplerini dinledi.

Bütün gücümüzle buradayız

Vatandaşlar, devletin ilk günden beri
yanlarında olduğunu söyleyip Bakan
Soylu ve Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.
Türkiye'nin güçlü bir ülke
olduğunu ve birlikte zor-
lukları aşacaklarını söyle-
yen Çağırıcı, “Ölen
hemşehrilerimize Al-
lah'tan rahmet diliyorum.
Onları geri getiremesek de
bakanımızla afet bölgesini
dolaşıp geride kalanlar
için yapabileceğimiz ne
varsa yapmaya çalıştık”
dedi. Batı Karadeniz’de
sel felaketinin ardından
hemen teyakkuza geçen
Bağcılar Belediyesi, ilk
günden itibaren Kasta-
monu, Sinop ve Bar-
tın’daki afetzedelere
yardım eli uzatmıştı. 

30 kişilik uzman personel, su tankeri,
kuka, CSB, dalgıç motopomp, nakliye
kamyonu ve arazi aracıyla arama kur-
tarma çalışmalarına destek verilirken va-
tandaşlar için de yiyecek yardımı
yapılmıştı. SEMANUR POLAT

Sivrisineklere
ışıklı tuzak
Başakşehir Belediyesi, ilçe 
sakinlerinin sağlık ve huzuru
için yürüttüğü sivrisineklerle 
mücadele çalışmalarında en
etkili yöntemleri kullanıyor.
İlaçlama yöntemi ve çalışmada
kullanılacak ekipmanlar,
sivrisineklerin türlerini belirleyen
ışık tuzakları ile belirleniyor

Yaz aylarının en büyük
sorunlarından biri olan
sivrisineklere karşı etkili bir

mücadele yürüten Başakşehir Beledi-
yesi, amfibik araç, biokopter, biod-
rone gibi teknolojilerin dışında
tuzaklama yöntemini de kullanıyor.
Teknolojinin tüm imkânlarının yanı
sıra etkin olarak kullanılan ışık tuzak-
ları, kuruldukları yerlerde sivrisineğin
var olup olmadığı, var olan sivrisi-
neklerin tür tayininin yapılmasına da
yardımcı oluyor.

Sivrisineğin türüne 
göre ilaçlama

Başakşehir Belediyesi’nin tekdüzelik-
ten uzak bir şekilde yürüttüğü bu 
çalışma sayesinde bölgedeki sivrisi-
neklerin hem türü hem de yoğunluğu
tespit ediliyor. Türleri belirlenen si-
neklere göre kullanılan ekipman ve
ilaçlara düzenleme getirilerek daha
etkili bir uygulama yapılıyor.

Çekmeköy’e
hoş geldiniz!

mesaisinin büyük bir
bölümü halkla içi içe ge-
çiren, esnaf ve mahalle

ziyaretleri gerçekleştiren Çekme-
köy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve
Çekmeköy’e Hoş Geldin projeleri
kapsamında Mehmet Akif Mahal-
lesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. İl-
çeye yeni taşınan Bozkurt ve İlik
ailelerine büyük Çekmeköy ailesine
hoş geldiniz diyen Başkan Poyraz,
Doğan, Altun ve Irmak ailelerini
de yeni doğan bebekleri için tebrik
etti. Mahalle ziyareti sırasında es-
nafa bol kazançlar dileyen Başkan
Poyraz, çocuklara da dondurma
ikram etti.

GOP’a afet
merkezi geliyor
Gaziosmanpaşa’da açılışa hazırlanan Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile doğal
afetler ve acil durumlara müdahale tek
merkezden koordineli bir şekilde yönetilecek

Deprem başta olmak üzere yangın, sel
gibi doğal afetler ile acil durumlara ilişkin
müdahalenin tek merkezden koordine edil-

mesi ve ilçe bazında afet yönetiminin planlı bir şe-
kilde yürütülmesi için kurulan Gaziosmanpaşa Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açılıyor.
Merkez; Emniyet ve diğer kamu kurumları ile kesinti-
siz iletişim halinde olacak ve kameralar vasıtasıyla 24

saat boyunca Gaziosmanpaşa’nın
tüm sokaklarını anlık olarak gözlem-
leyecek. Herhangi bir afet ve acil du-
rumda sağlık, arama ve kurtarma ile
ilk yardım ekiplerinin olay yerinde
sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaş-
ması için gerekli düzenlemeler ve
tedbirler bu merkezden yönetilecek.
Afet ve Acil Durum Yönetim Mer-
kezi, makam bölümü, kameraların
bulunduğu gözlem salonu, çalışma
gruplarının yer aldığı toplantı sa-
lonu, haberleşme bölümü, STK’lar
için bölüm, dinlenme bölümü ve
idari birimlerden oluşacak. İlçede
afet ve acil durum yönetimi kapsa-
mında 12 adet Yerel Düzey Çalışma
Grubu oluşturulacak.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Beykoz 
Belediye Başkanı Murat Aydın, "Çubuklu’da KİPTAŞ’tan 
devralarak sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projemizde büyük
bir mesafe kat ettik. Yaptığımız görüşmelerde hemşehrilerimizin
teveccühü bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.



PeraKenDe sektörü vaka
sayılarındaki değişimlerin
getirdiği açılma ve kapanma

dönemlerinin seyrinden yara alarak çı-
karken, tüketicinin endişeli ruh hali alış-
verişlerin seyrini de değiştirdi.
Sektör için yeni normal “Roller Coas-
ter” olarak tabir edilen inişli çıkışlı bir
düzene doğru ilerlerken, kendini alışve-
rişlerde hâlâ yeterince rahat hissetme-
yen tüketici online alışveriş ile bakkal
manav gibi küçük esnafa yöneliyor.
Ipsos tarafından yapılan küresel araştır-
maya göre, alışverişçilerin yüzde 65'i
bakkal ve manav gibi küçük satış nokta-
lardan alışveriş yaparken rahat oldu-
ğunu belirtirken, alışverişçilerin sadece
yüzde 10'u giyim / ayakkabı alışverişle-

rinde ürünü deneme konusunda rahat
olduğunu açıkladı.Pandeminin seyri ile
birlikte tüketicilerin inişli çıkışlı olan en-
dişe seviyeleri özellikle AVM gibi kapalı
mekanlardaki trafik üzerinde büyük etki
yaratıyor.

Öncelik online alışveriş 

Ipsos'un yaptığı çalışmaya göre, alışve-
rişçilerin yüzde 31'i için öncelikli alışve-
riş kanalı online siteler olmuş durumda.
Özellikle, elektronik eşyalar, giyim,
oyuncak gibi kategorilerde online alışve-
riş oranı daha da yüksek olduğu veriler-
den izlenebiliyor. Bunun dışında, yıl
içerisinde online perakendecilerin yap-
tığı büyük kampanya dönemlerinde on-
line alışverişte ciddi artışlar yaşandı. Bu

dönemde en büyük sorun ise teslimat-
larda yaşandı. Alışverişçilerin yüzde 68'i
online alışveriş yaparken sorunla karşı-
laştığını belirtiyor.

E-ticaret hızlanacak

Ipsos Kurulu Üyesi Beste Yıldız, pera-
kendecilerin gelişmesi gerektiğine işaret
ederek, araştırma sonuçlarına ilişkin şu
tespitleri yaptı: “Roller Coaster gibi iniş-
leri, çıkışları olan bu yolculuğu kabul et-
meli, benimsemeli ve bu iniş, çıkışlara
hazır olunmalı. Daha da hızlanacak e-
ticaret yolculuğunda zamanın beklenen
ihtiyaçlarına önceden hazır olunması ve
alışveriş yapanların endişelerinin gideril-
mesi anahtar yön göstericiler olarak be-
lirtilebilir.” NERGİZ DEMİRKAYA
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Tüketici küçük esnafla daha rahat
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B akanlıktan yapılan yazılı açıkla-
maya göre; bakanlık 2019’da açık-
ladığı strateji belgesinde

Cumhuriyetin 100’ncü yılı olan 2023’e
kadar değeri 1 milyar doları aşan 10 giri-
şim yani unicorn hedefini ortaya koydu.
Bakan Varank tarafından kamuoyu ile pay-
laşılan stratejide dünyada 300’e yakın uni-
corn bulunduğu kaydedilirken Türkiye’deki
bu tür girişimler için 'Turcorn' ifadesi kulla-
nıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha
Koç ile birlikte Trendyol’un İstanbul
Tuzla’daki transfer merkezini ziyaret etti.
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin
ve beraberindeki şirket yöneticileri tarafın-
dan karşılanan Bakan Varank’a yürütülen
faaliyetler, şirketin gelecek vizyonu ve Ar-
Ge Merkezi ile ilgili bir sunum yapıldı. Su-
numun ardından Varank, transfer
merkezinde incelemelerde bulundu, çalı-
şanlarla sohbet etti. Kargoya verilmek
üzere hazırlanan paketlerin taşınmasına
yardım etti. Bakan Varank, Trendyol’un 11
yıllık bir firma olmasına rağmen 16,5 mil-
yar dolarlık bir değerleme üzerinden son
dönemde 1,5 milyar dolarlık yeni bir yatı-
rım aldığını belirterek, "Şirketin yüzde
10’luk hissesi hem Uzak Doğu’dan hem
ABD’den, Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan
yatırımcıların ilgisiyle satın alınmış oldu"
dedi.

Turcorn’laşma süreci 

Bakan Varank, dünya ekonomisinde tek-
noloji firmalarının ve startup’ların varlığı-
nın her geçen gün arttığını kaydederek,
"Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan
Türkiye’de bir unicorn’laşma ya da bizim
tabirimizle Turcorn’laşma süreci oldu.
Yani Türkiye’den çıkan, daha yeni filizlen-
meye başlamış genç firmaların 1 milyar
doların üzerinde değerleme ile yurt dışın-
dan yatırım aldıklarını gördük" diye ko-
nuştu. Trendyol’un bu çıtayı daha da
yukarı çıkardığını kaydeden Varank,

"Trendyol 16,5 milyar dolarlık bir değer-
leme ile Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu ve
11 yıllık bir firma olmasına rağmen şu
anda Türkiye’nin en değerli şirketi diyebili-
riz. Türkiye ekonomisinin, özellikle tekno-
loji firmalarının ne kadar başarılı
olduğunu gösteren bir gelişme" diye ko-
nuştu.

1.3 milyar dolarlık yatırım

Türkiye’de özellikle teknoloji tabanlı şirket-
lerde büyük bir potansiyel olduğunu anla-
tan Bakan Varank, "Yılın ilk yarısında
teknoloji firmalarımızın, start-up’larımızın
aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1.3
milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyo-
ruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa’nın
birçok ülkesinden çok daha başarılı firma-
ların Türkiye’de olduğunu görüyoruz"
dedi. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji
Stratejisi’ndeki 10 unicorn çıkarma hede-
fine yaklaştıklarını vurgulayarak, "Şunun
da altını çizmemiz gerekiyor; Trendyol bu-
rada aldığı yatırımın tamamını yine şirket
içerisinde kullanacak. Yani o 1.5 milyar
doların hepsi Türkiye’ye geliyor. Bu şirke-
tin daha da büyümesi daha da gelişmesi,
yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için
kullanılacak" ifadesini kullandı.

Yenilerinin çıkmasını istiyoruz

Bakan Varank, içinde bulundukları tesisin
Türkiye’nin en büyük ayrıştırma merkezi
olduğunu ifade ederek, "Günlük 1 milyon
ürün ayrıştırma kapasitesine sahip bir te-
sisten bahsediyoruz. Bunun lojistiğinin
sağlanması, buradaki bütün sistemlerin
sağlıklı bir şekilde kontrol edilip sürdürül-
mesi. Tabii ki bunlar ciddi büyük yatırımlar
ve knowhow gerektiriyor. Ekosistemi top-
tan ayağa kaldırarak Türkiye’den daha
nice teknoloji firmaları, startup’lar çıksın
istiyoruz. Şu anda yakaladığımız başarının
özellikle yatırım fonlarının ülkemize olan
ilgisinin çok daha arttığını ileride görebile-
ceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde Tür-
kiye’den daha fazla yeni Turcorn’lar ve
yeni decacorn’lar çıkacak" diye konuştu.

Pandemi sonrası tüketici alışkanlıkları değişirken, alışverişlerde endişeli ruh hali devam
ediyor. Tüketicinin yüzde 65’i küçük alışveriş noktalarında kendini daha rahat hissediyor

Arap atından 
18 milyon TL gelir

DünyaDaKi önemli safkan Arap atı yetişti-
riciliği ve ıslahı merkezlerinden olan Tİ-
GEM'in yetiştiricilik faaliyetleri Karacabey,

Anadolu ve Sultansuyu İşletmelerinde yapılıyor.
TİGEM, 'koşu tayı' satışlarını Karacabey Tarım İşlet-
mesi'nde, 'elit tay' satışlarını İstanbul Veliefendi Hipo-
dromu'nda açık ihale usulü ile yapıyor. Bu yıl
gerçekleştiren 3 yarış tayı mezatında toplam 171 baş
safkan Arap atı satışı yapılarak, 18 milyon 866 bin TL
gelir elde edildi.

Atlarımıza yoğun ilgi var

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak,
1500 at varlığı ile Sultansuyu, Karacabey ve Anadolu iş-
letmelerinde faaliyet yürüttüklerini belirterek, "Bu işlet-
melerimiz aslında Osmanlı'dan günümüze kalan eski
haralar olarak geçiyor. TİGEM dünyada at varlığı ola-
rak toplam Arap atı sayısının yüzde 35'ine sahip, dün-
yada lider bir kuruluş. Yetiştirdiği atlar yarış sahalarında
koşuyor. Yarış sahalarında koşan atların yüzde 23'ü
TİGEM kökenli. Dağıtılan ikramiyenin de yüzde 40'nı
TİGEM kökenli atlar kazanıyor. Bizim piyasaya arz et-
tiğimiz atlar yarış sahalarında önemli başarılar gösteri-
yor. Atlarımıza yoğun ilgi ve talep var" dedi.

TİGEM işini iyi yapıyor

Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, yapılan 3 satışa ilişkin,
"Sultansuyu işletmemizde 100 başlık son derece mo-
dern bir tavla (at barınağı) yapıyoruz. Onu önümüzdeki
aylarda hizmete alacağız. 120 başlık modern bir tavla
da Anadolu işletmemizde yapıyoruz. Onu da önümüz-
deki yılın ortalarında hizmete almış olacağız. Dolayı-
sıyla hem kapasitemizi arttırmış olacağız hem de daha
modern tesisler ile Arap atçılığına devam etmiş olaca-
ğız. Şu ana kadar 3 tane satış yaptık. Toplam 171 baş
safkan Arap atı satışı yaptık. 18 milyon 866 bin TL gelir
elde ettik. Son satışımızda Anadolu yetiştirmesi atları-
mızı Karacabey'de satışa sunduk. Orada en yüksek fi-
yata 400 bin TL'ye 'Gerçekçioğlu' saf kanımız gitti,
sonra 370 bin TL'ye ve 330 bin TL'ye saf kanımız alıcı
buldu. Satış başarılı, ilgi de yoğundu. Bu şundan kay-
naklanıyor; TİGEM işini çok iyi yapıyor, teknik perso-
neli çok iyi, alt yapısı çok iyi. Yetiştirdiği atlar pazarda
bu kadar rağbet görüyorsa demek ki çok başarılı ve kali-
teli bir iş yapıyor. Hatta 'sloganımız siz de bir şampiyon
adayına sahip olabilirsiniz'" diye konuştu.

51 elit tay satılıyor 

Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, bu yıl 4 satışın daha
olacağını kaydederek, "Bunların biri Karacabey işletme-
mizin satışı, 3 tane de İstanbul Veliefendi'de elit tay sa-
tışı yapacağız. Bunların biri 24 Ağustos'ta Karacabey'de
49 baş saf kan Arap atı satacağız. Veliefendi'de elit tay-
larımız var. İstanbul'da büyük atçılar onlara yoğun ilgi
gösteriyor. Orada da ciddi satışların olacağını öngörü-
yoruz. Oradaki ilk satışımız İstanbul'da 28 Eylül'de Sul-
tansuyu yetiştirmesi 15 baş elit tayımız, 12 Ekim'de 18
baş elit tayımız Anadolu yetiştirmesi, 26 Ekim'de de Ka-
racabey yetiştirmesi 18 baş elit tayımızı satışa arz edece-
ğiz. Tüm at severleri, atçılık camiasını satışlarımıza
bekleriz. Elit taylarımızdan gelir satışımız oldukça yük-
sek" ifadesini kullandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM),
bu yıl yapılan 3 yarış tayı mezatında toplam
171 baş safkan Arap atın satışını yaparak, 
18 milyon 866 bin TL gelir elde etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  Türkiye’nin
ilk decacornu olan Trendyol’un Tuzla’da ki transfer
merkezini ziyaret etti. Varank sayının artmasını
istediklerini söyleyerek "Trendyol’a Türkiye'nin
en değerli şirketi diyebiliriz. Bu 
Türkiye ekonomisinin, özellikle
teknoloji firmalarının ne 
kadar başarılı 
olduğunu gösteren
bir gelişme" 
dedi

VARANK’IN 
YOLU TRENDYOL!

Kiralara zam 
yapamayacaklar

Konut değerindeki artışı gerekçe göstererek kiracısına zam yapmak
isteyen ev sahipleri, kiralamanın üzerinden 5 yıl geçmeden ve
mahkeme kararı olmadan TÜFE üzeri artış yapma hakkı bulunmuyor

Kiraya veren ve kiracı ara-
sındaki ilişkiler Borçlar Ka-
nunu ile düzenlenirken,

hükümler genel olarak kiracıyı koruyor.
Ev sahibinin kiraya TÜFE üzerinde
zam yapmak için kiralamanın üzerinden
5 yıl geçmesi ve mahkeme kararı gerek-
tiği bildirildi. Yeni tip corona virüs sal-
gını sürecinde inşaat sektörünün
yavaşlamasıyla emlak piyasasında fiyat
artışları yaşandı. Yoğun talep kira bedel-
lerine de yansıdı.

12 aylık ortalama

Evini daha önceden kiraya veren ev sa-
hipleri de kira bedellerinde artış istemeye
başladı. Kiraya veren ve kiracı arasın-
daki ilişkiler Borçlar Kanunu ile düzen-
lenirken, hükümler genel
olarak kiracıyı koruyor. Ve
kira bedeli TÜFE'nin
12 aylık ortalama-
sından fazla artırı-
lamıyor. Ağustos
ayı itibarıyla bu
oran yüzde
15,15 olurken bu
ay kira bedeli be-
lirlemek isteyen
ev sahipleri, TÜ-
FE'deki 12 aylık

artış oranı olan yüzde 15,15'i geçme-
mesi gerekiyor. Ancak bu durumun bir
istisnası bulunuyor. Ev sahipleri 5 yılda
bir kira bedelinin rayiç bedel oranında
hakim tarafından belirlenmesini isteme
hakkı bulunuyor.

Ev sahibi dava açabilir

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan TED Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Şebnem Akipek, konut değerinin yıl-
lar içinde metro, üniversite gibi yatırım-
lar nedeniyle artabildiğine işaret
etti.Akipek, "Ev sahibi dava açarsa, kira,
TÜFE artış oranı, kiralananın durumu
ve emsal kira bedellerine göre hakkani-
yete uygun şekilde belirlenebilir. O

bölge çok geliştiyse, hakim
hakkaniyete uygun şe-

kilde TÜFE üze-
rinde artış

yapabiliyor
ancak bu 5
yılda bir iste-
nebilir. Söz
konusu dava-
lar sulh hukuk
mahkemele-

rinde görülüyor"
diye konuştu.
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel
felaketini yaşayan Sinop’un Ayancık il-

çesinin ardından, en büyük can ve mal kaybının
yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziya-
ret etti. Felaketi yaşayan vatandaşlarla bir araya
gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na;
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Ali Öztunç
ve Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü
Genç eşlik etti.
Vatandaşların
acısına ortak
olan Kılıçda-
roğlu, ilçede
arama-kur-
tarma çalış-
ması yapan
ekiplere de min-
net duygularını
iletti. CHP Kasta-
monu milletvekili
Hasan Baltacı’dan de-
taylı bilgiler alan İma-
moğlu, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Gürkan Alpay tarafından da
İBB’nin vereceği destekle ilgili bilgilendirildi. Ya-
kınlarını kaybeden bazı vatandaşlar, Kılıçdaroğ-
lu’na, göz yaşları eşliğinde, dere kenarındaki
yapılaşma ve binaların yapılışı sırasında kullanı-
lan malzemelerle ilgili serzenişlerini iletti. Kılıç-
daroğlu, acılı vatandaşlara, ellerinden gelen her
destekle yanlarında olacaklarını bildirdi. 

Soylu bilgi paylaşımında bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu
da Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete, ziya-
retleri ve verdikleri destek dolayı teşekkür etti.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki
heyet, ilçede saha çalışması yapan İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu ile de Bozkurt sokakla-

rında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na gelen
kayıp ihbarlarıyla ilgili bilgi veren Soylu; Sinop,
Bartın ve Kastamonu’nun tamamında bulunan
ceset sayısını, 60 olarak aktardı. Bozkurt Bele-
diye Başkanı Muammer Yanık ile de yeniden
yapımını İBB’nin gerçekleştireceği cadde üze-
rinde görüştü. Yanık’tan, yaşananlar ve sonra-
sında ortaya çıkan dayanışmaya dayalı
çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, fela-

keti yaşayan ilçenin yöneticisine, önceki
dönem belediye yönetimi tarafın-

dan dere yatağına yapılmasına
izin verilen binalarla ilgili du-

yarlı olunması yönünde
görüşlerini iletti. 

Her talebi
karşılayacağız

Kılıçdaroğlu, ziyare-
tiyle ilgili değerlendir-
mesini, yeniden hayatın
başlaması için hummalı

bir çalışma yürütülen
ilçe girişinde yaptı. İçişleri

Bakanı Soylu ile ayaküstü
gerçekleştirdikleri konuşmayı

aktaran Kılıçdaroğlu, “Kendisi
bazı bilgiler verdi kayıplar konu-

sunda, ‘Daha henüz ulaşamadıkları
ama ihbar olarak gelen kayıplar var. Son rakam
konusunda zamanı geldiğinde, veriler elimize
ulaştığında kamuoyunu bilgilendiriyoruz’ diye.
Belediye Başkanı’mızla da görüştük. Bozkurt
Belediye Başkanı’na, elimizden gelen her türlü
yardımı yaptığımızı, bir talepleri olduğu tak-
dirde, bu talebi süratle karşılayacağımızı, bele-
diye başkanlarımızın burada olduğunu, özellikle
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son
girdiğimiz sokağı tümüyle teslim aldığını ve
orayı bir şekliyle kullanılır hale getireceğini ifade
ettik” dedi. 

Karadeniz bu gerçeği hep yaşıyor

Felaketten sonra önlem almanın hepimizin
görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu

uyarılarda bulundu:  “Önemli olan, felaketin
geleceğini bilerek önlem almaktır. 2019 yılında,
bu bölge için taşkın-sel raporu hazırladık.
2019’da, bu bölgede ciddi taşkınların, sellerin
geleceği bilindiği halde, ciddi bir önlemin alın-
maması, gerçekten devletin iyi yönetilmediği
anlamına gelir. Bir başka önemli konu: Ben,
Sayın Belediye Başkanımıza da ifade ettim;
dere kenarlarında yapılaşmaya izin vermemek
lazım. Dere kenarında yapılaşmaya izin verir-
seniz, işte az önce ifade ettiler, sekiz katlı bina
çökmüş, yanında bir yurt binası var, o bina
çökmüş, diğer binalarda hasarlar var ve bu
selin geldiği belli. Yağmurun yağdığı belli. Yüz-
yıllardır bu gerçeği aslında bütün Karadeniz
yaşıyor. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler
bilindiği halde, dere kenarlarına yapılaşma
izini veriliyor. Bu çok acı bir şey. Bundan ders
çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımı-
zın ders çıkarması lazım. Ben, özellikle Sayın
Belediye Başkanına da bu tür yapılaşmalara
izin vermemesi gerektiği konusundaki düşün-
celerimi de açıkladım.”

Herkes duyarlı olmalı

Bozkurtlulara geçmiş olsun dileklerini ileten
Kılıçdaroğlu, “Hayatını kaybeden vatandaşla-
rımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımızı
müşterek sarıyoruz. Belediye Başkanına da
söyledim: Bir felaketle karşı karşıyayız, doğru.
Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye
bakmıyoruz biz. Kim olursa olsun, bu ülke-
mizde yaşıyorsa, birlikte yaşıyorsak, dolayı-
sıyla eğer bir sorunla karşılaşmışsa, o sorunla
kilitlenmek ve o sorunları çözmek hepimizin
ortak görevi olmak zorundadır diye ifade
ettim. Sayın Belediye Başkanı da bunu doğru
kabul etti. Böyle olması gerektiğini ifade etti.
İnşallah Türkiye, gerekli önlemleri zamanda
alır. Felaketle karşılaşmadan, felaketi bilerek,
önceden önlemleri alır ve can kayıpları yaşa-
mayız. En büyük arzumuz, en büyük görevi-
miz bu. Türkiye'nin gerçek anlamda iyi
yönetilmesi gerekir. Bu konuda herkesi duyarlı-
lığa davet ediyorum” ifade etti. 

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Ayancık’ın ardından sel 
felaketinde, en büyük can ve

mal kaybının yaşandığı
Bozkurt ilçesinde de

vatandaşların acılarına ortak
oldu. Kılıçdaroğlu, dere

kenarlarındaki yapılaşmaya
yönelik uyarılarda bulundu. 

“Karadeniz bu gerçeği
yüzyıllardır yaşıyor” diyen

Kılıçdaroğlu, “Peki nasıl olur
da bütün bu gerçekler bilindiği

halde, dere kenarlarına
yapılaşma izini veriliyor. Bu
çok acı bir şey. Bundan ders

çıkarmalıyız” dedi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Bozkurt’a yakın bazı
yerleşim yerleri ile birlikte yine Kastamonu’nun
bir ilçesi olan Çatalzeytin’e de ziyaretlerde bu-

lundu. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu, yaşadık-

ları felaketin boyutları konusunda bilgilen-
dirdi. Demir, Kılıçdaroğlu ve

beraberindeki heyeti, belediye
binasında ağırladı.

ÇATALZEYTİN 
UNUTULMADI

Yalan terörü

estiriliYor

CumHurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İran sınır
hattında inceleme ve denet-

lemelerde bulunan Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek
önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır nokta-
sındaki birliklere seslendi.Akar berabe-
rinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu
Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile
dün İran sınırında alınan önlemleri ye-
rinde inceledi. Havadan ve karadan
yaptığı incelemelerin ardından Akar ve
komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin
Bilmez ve hudut birliklerinin komutan-
larıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda
bir araya geldi.

Giriş-çıkışları engelleyeceğiz

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı top-
lantının ardından Cumhurbaşkanı Er-

doğan ile telefonda görüşen Bakan
Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Son-
rasında hudut birliklerinin komutanla-
rına hitap eden Erdoğan, şunları
söyledi:"Çok farklı bir dönemden geçi-
yoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraf-
tan yangınlar. Bütün bunlar devam
ederken bir de dedikoduya dayalı bir sı-
kıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da
inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksi-
niz. Bunları da aşmamız gerekiyor
çünkü bir yalan terörü Türkiye'de
estiriliyor.
Bu yalan terörünü biz sizinle beraber
aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ör-
düğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da ta-
mamen engellemiş olacağız. Çünkü bu
hudutlardaki duvarlarımız bizim emni-
yet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu siz-
ler başardığınız takdirde TSK'nin,
güvenlik güçlerimizin yükü daha da ha-
fifleyecektir.” DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İran sınır hattında inceleme

ve denetlemelerde bulunan Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ile
telefonda görüşerek önlemlere

ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki
birliklere seslendi. Cumhurbaşkanı

Erdoğan, “Bir yalan terörü Türkiye'de
estiriliyor. Sınırlarda ördüğümüz 

duvarlarla giriş-çıkışları 
tamamen engellemiş olacağız”

şeklinde konuştu

Kadın yoksa bereket yok
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa İl Kadın Kolları
teşkilatıyla kahvaltıda bir araya geldi. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada,
kadınların içinde olmadığı işin bereketli olmadığını, parti politikalarını 
belirlerken kadın haklarını ve gençleri öncelediklerini söyledi

GeleCek Partisi Genel
Başkanı Davutoğlu,
Bursa İl Kadın Kolları

Başkanlığı'nın düzenlediği 'Kadınlar
İçin Gelecek Toplantısı'nda kadınlarla
bir araya geldi. Toplantıya Gelecek
Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıl-
dız, Kadın Kolları Başkanı Avukat
Tuğba Çetinkaya ve çok sayıda partili
kadın katıldı. Burada açıklamalarda
bulunan Davutoğlu, kadınların içinde
olmadığı bir işin bereketli olmadığını,
parti politikalarını belirlerken kadın
haklarını ve gençleri incelediklerini
dile getirdi. 

AK Parti’nin devamı değiliz

Partisinin 5 il başkanının kadın oldu-
ğuna değinen Davutoğlu, "Gelecek
Partisi asla ve asla AK Parti'nin de-
vamı bir parti değildir. 153 kurucu
üyemiz arasında cumhuriyet tari-
hinde ilk kez Hristiyan vatandaşları-
mız parti kurucusu oldular. Bir Rum,
bir Ermeni, bir Süryani vatandaşımız
bizim parti kurucumuz oldu" diye 
konuştu.

Kadınlar güvenli olmalı

Toplantıda, Gelecek Partisi olarak ka-
dınlarla ilgili sorunları farklı başlık-

larda ele aldıklarını ve bütün sorun-
larla bizzat ilgilendiğini kaydeden
Ahmet Davutoğlu, bu sorunları ele
alırken aile yapısını korumaya da
özen gösterdiklerini belirtti. Davu-
toğlu, “Güvenliğini hissetmeyen bir
kadının sosyal katılımı ve istihdamı
olamaz. Kadınlara dönük son dö-
nemde ortaya çıkan şiddet, kadın ci-
nayetleri olgusuna karşı toplumsal
bir seferberlik ilan etmemiz şart. Eği-
timden başlayarak bütün eğitim sü-
reçlerinde şiddete karşı çocuklarımızı
bilinçlendirmeliyiz" dedi.

Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların köylerinde kalıp üretime destek sunmaya devam etmeleri için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen de Silivri’nin 
köylerinde yapılan hizmetleri inceleyerek “Neyi eksik hissediyorlarsa yanlarında olmaya hazırız” mesajı verdi

CHP Silivri İlçe Baş-
kanı Berker Esen’in
Silivri’nin tarım ve

hayvancılıkla uğraşan köylerine
ziyaretleri sürüyor. Son olarak
Değirmenköy’lü üreticileri ziya-
ret eden Esen üreticilerle gör-
üştü ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin yem desteklerini
çiftçilere ulaştırdı. Ardından çift-

çilerin ürettikleri malları birinci
elden sattıkları Pazar yerini ziya-
ret eden Esen “Çiftçilerin ve
hayvancılıkla uğraşan insanların
köyünde yurdunda kalıp üretime
devam edebilmeleri için neyi
eksik hissediyorlar ise onların gi-
derilmesi ve desteklenmesi ko-
nusunda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak yanlarında

oluyoruz” açıklaması yaptı. Son
olarak da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İSKİ’nin Gölet Cad-
desi üzerinde devam eden çalış-
malar incelendi ve bilgi alındı.
Ziyaretlere İlçe Yöneticisi Tuna-
can Yaşar ve Değirmenköy Ma-
halle Temsilcisi İsmail
Gültekin’de eşlik etti. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız
Üreticimizin
yanındayız

ARTIK DERS
ALMAK SART
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B atı Karadeniz’de etkili olan şiddetli
yağış nedeniyle Kastamonu, Sinop
ve Bartın’da meydana gelen sel fe-

laketinin izlerini bir an önce silmek için
devam eden çalışmalara AK Parti İstanbul
İlçe Belediyeleri’nden büyük destek geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe; selin neden olduğu tahribatı bir
an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı
bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak
amacıyla 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kam-
yon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren
5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı, temel
ihtiyaç malzemeleriyle dolu ilave TIR’ların
bölgeye gönderildiğini açıkladı.

El birliği içindeyiz

AK Parti İstanbul İl Yerel Yönetimler Baş-
kanlığı’nın koordinasyonunda, sel felaketin-
den etkilenen bölgelere AK Parti İstanbul
İlçe Belediyelerinin destekleri devam ediyor.
Bir yandan vatandaşlarımıza temel ihtiyaç
malzemesi desteği devam ederken diğer
yandan da şehrin alt yapı ve üst yapı bakım
onarım çalışmalarına katkı sağlanıyor. Bu
amaçla bölgeye yeni iş makinelerinin gön-
derildiğini söyleyen AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Sel fela-

ketinin yaşandığı ilk andan itibaren devleti-
miz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ya-
nında. Hem vatandaşlarımızın ihtiyaçları
karşılanıyor hem de selden etkilenen bölge-
lerin yeniden inşası için çalışmalar aralıksız
devam ediyor. Selin neden olduğu tahribatı
bir an önce kaldırmak, alt yapı ve üst yapı
bakım-onarım faaliyetlerine destek olmak
amacıyla iş makinesi ve personel desteğine
ihtiyaç olduğu bilgisini aldık. Biz de ilçe be-
lediyelerimizle çalışmalara katkı sağlamak
amacıyla; 31 Bobcat (mini kepçe), 24 kam-
yon, kazıcı ve yükleyici olarak hizmet veren
5 JCB, 1 vidanjör, 1 kombine aracı bölgeye
sevk ettik” bilgisini verdi.

10 binlerce yardım kolisi ulaştırıldı

Bölgedeki vatandaşlara temel ihtiyaç mal-
zemesi desteği ulaştırmaya devam ettikle-
rini söyleyen Kabaktepe, “Sel felaketinin
yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye destek
ekipleri ve temel ihtiyaç malzemelerinden
oluşan on binlerce yardım kolisi gönder-
miştik. Su, temel gıda, bebek malzemeleri,
battaniye, hijyen setleri başta olmak üzere
ilave yardım malzemeleri de gönderdik. El
birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları
saracağız” dedi. DHA

Felaketın ızlerını 
Bırlıkte sılecegız

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1431690)

7 KALEM TIBBİ CİHAZ TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 Kalem Tıbbi Cihaz Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/439118
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Tıbbi Cihaz TeminiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol 

Birimi Ayniyat Deposuna
c) Teslim tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm kalemler 

için 60 (altmış) takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye 
ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposu'na 
teslim edilecektir. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son 
teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini 
beklemeksizin teslim etmek zorundadır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi 

Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.09.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa
tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Tüm kalemler için;

1) İstekliler, teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını,standart ve 
opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam 
boy resmini de içeren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dokümanlarını teklif 
dosyasına eklemek zorundadır. Başka bir dilde sunulan katalog veya tanıtım dokümanlar noter
onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.İstekli,cihaz ile ilgili 
teknik özellikleri cihazın bu katalog ve dökümanları üzerinde veya katalog ve dokümanların 
onaylı Türkçe tercümeleri üzerinde, teknik şartnamedeki maddelere karşılık gelecek şekilde tek
tek işaretleyerek gösterecektir.
2) İstekliler, kurum gerekli gördüğü takdirde ihale tarihinden itibaren tüm kalemler için 10 gün 
içerisinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyomedikal Bölümü gözetiminde, teklif ettikleri cihazları ile
kurumda ürün tanıtımı (demo) yaparak bu şartname maddelerini yerine getirdiklerini
kanıtlayacaklardır. Bunun için gerekli ekipmanın sağlanması firmanın sorumluluğundadır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm kalemler için; 1)İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi 
Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin 
Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. 2) İstekliler 
T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den 
Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunmalıdır. 3) Teklif edilen cihaz kapsam dışı ise kapsam dışı beyanı ile birlikte CE veya FDA veya
TSE onaylarından birine sahip olduklarına dair belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 4) İstekliye
veya yetki aldığı firmaya ait TSE?nin ?Hizmet Yeterlilik Belgesi'' ve Sağlık Bakanlığı'nın ''Tıbbi
Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi''ni ihale dosyasında sunmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi 
Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu
ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

GOP derde derman

Olmaya Gitti
Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye hareket
eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kastamonu'da
uzman bir ekiple incelemelerde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 
bölgeye gönderdiği araçlar da çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor

Türkiye, yangın felaketin-
den sonra bu kez Batı Ka-
radeniz’de meydana gelen

sel ve su baskınlarıyla mücadele edi-
yor. Sel felaketinin yaşandığı Kasta-
monu, Sinop ve Bartın'da AFAD
başta olmak üzere devlet kurumları
tüm imkanlarını seferber ederken, Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi de vatandaş-
lara destek olmak adına temel ihtiyaç
malzemelerinin yer aldığı 3 yardım tırı
ile 1 vidanjörü bölgeye sevk etmişti.

Hızla görev yerlerine hızla ulaşan
ekipler, gece gündüz devam eden ça-
lışmalara katıldı. Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi ekipleri, vidanjör yardımıyla
evlerdeki suları tahliye ediyor.

Usta incelemelerde bulundu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta da uzman bir
ekiple bölgeye giderek incelemelerde
bulundu. Selden en çok etkilenen 
ilçelerin başında gelen Bozkurt ve
Abana'da çalışmalar hakkında bilgi
alan Usta, vatandaşlara geçmiş olsun

diyerek, ihtiyaç ve taleplerini din-
ledi. Başkan Usta, yaptığı açıkla-

mada "Devletimizin tüm
birimleri ile afet bölgesindeyiz.

Vatandaşlarımız ile bir 
aradayız. İhtiyaçlarını 

karşılamak adına elimiz-
den geleni yapmaya

çalışıyoruz. Devletimiz
cadde cadde, 

sokak sokak
yaraları sarmaya

devam ediyor.
Birlikte bu 

zorluğu da
aşacağız"

ifadelerini
kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Selin neden olduğu tahribatı
bir an önce kaldırmak için İstanbul'daki belediyelerimizle bölgeye yardım
ulaştırıyoruz. El birliğiyle felaketin izlerini silecek, yaraları saracağız” dedi

Bayrampaşa 5 kişilik ekip gönderdi
Batı Karadeniz’de hayatı felç eden
sel felaketinin ardından bölgeye yar-
dım götürmek için yurt genelinde

adeta seferberlik başlatıldı. Bayrampaşa Beledi-
yesi de, Mega Center Yönetimi ile birlikte 2 TIR
gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu Kas-
tamonu ve Sinop’a gönderdi. Belediyeye bağlı 5
kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma
faaliyetlerine destek veriyor. Batı Karadeniz’de

yaşanan sel felaketi özelikle Kastamonu ve Si-
nop’ta hayatı felç etti. Türkiye’nin dört bir yanın-
daki kurum ve kuruluşlar bölgeye yardım
götürmek için adeta seferber oldu. Bayrampaşa
Belediyesi de, Mega Center Yönetimi ile birlikte
2 TIR gıda ve ihtiyaç malzemesi ile 2 kamyonunu
Kastamonu ve Sinop’a gönderdi. Belediyeye
bağlı 5 kişilik ekip de bölgeye ulaşarak arama-
kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Bütün im-

kanlarımızı kullanıyoruzİlçe
protokolü ile birlikte yardım
TIR’larını sel bölgesine uğur-
layan Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner, “Ülke-
miz zor bir dönemden geçi-
yor. Yüreğimizi yakan orman
yangınlarının ardından Batı
Karadeniz bölgemizde tarihin
en büyük sel felaketi ile karşı
karşıya kaldık. Maalesef can
ve mal kayıplarımız var.
Selde yaşamını yitiren va-

tan-
daşları-
mıza
Allah’tan
rahmet, aile-
lerine başsağ-
lığı diliyorum.
Yaraların sarılma-
sına katkı sunmak
üzere 5 kişilik izci eki-
bimizi ivedilikle bölgeye
gönderdik. Şimdi de Mega
Center Yönetimi ile birlikte
gıda ve ihtiyaç malzemesi
yüklü 2 TIR’ımızı ve 2 kamyonu-
muzu Kastamonu ve Sinop’a yollu-
yoruz. Biz tüm imkânlarımız ile
selden zarar gören vatandaşlarımızın
yanındayız. Allah, milletimizi ve ülkemizi
her türlü felaketten korusun. Yangın, dep-
rem, sel gibi afetleri bizlerden uzak etsin”
dedi.

AK Parti İstanbul
İl Başkanı
Osman Nuri
Kabaktepe



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) İstanbul'un deprem raporunda;
olası 7,5 büyüklüğündeki depremde,

48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar al-
ması, 150 bine yakın binanın orta hasar al-
ması bekleniyor. Matematiksel olarak
çıkarılan bu rakamların gerçekçiliğinin tes-
pit edilmesi için İBB Deprem Risk Yöne-
timi Ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı
İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü
Deprem Risk Analiz ekibi, şehrin 39 ilçesin-
deki binalarda incelemeler yapıyor. Ekiple-
rin yılsonuna kadar, bütün ilçelerdeki
binalarda inceleme yapması ve olası bir
depremde binaların alacakları hasar dere-
celerini belirlemeleri bekleniyor. Yapılan ad-
rese dayalı bina bazındaki çalışmalar
konusunda İstanbul Şehircilik Atölyesi
Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ay-
doğdu, "Şu ana kadar açıklanan rakamlar
konut stokunun içerisinde kırılganlık eğri-
leri, olasılık fonksiyonlarıyla hesaplanmış
rakamlar. Adrese dayalı kesinlikle bu 48 bin
bina belirli değil. Deprem ve Zemin İnce-
leme Müdürlüğü'müzün elindeki yapı en-
vanterine göre İstanbul'da 1 milyon 160 bin
bina bulunuyor. Bunun yine yaklaşık 790
bin, 800 bin civarındaki kısmı 2000 yılı ön-
cesinde yapılmış durumda. Çoğunlukla
bunların arasında olmak üzere bütün İs-
tanbul içerisinde 48 bin bina en son yapılan
kayıp tahmin çalışmamıza göre ağır veya
çok ağır hasar alacak durumda" değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Binalar karış karış inceleniyor

Deprem Risk Analiz ekibi, 100 kişiden

oluşuyor. Ekipler ilk olarak binaya gide-
rek, rölevesini çıkarıyorlar. Bu doğrul-
tuda, 5 tane kolon belirlenerek
çalışmalar başlıyor. Kolonlardan birin-
den, üzerindeki boya ve sıva sıyırma iş-
lemi yapılarak donatı tespiti ile binadaki
korozyon seviyesi belirleniyor. Donatı
sayısı yani demir sayısına bakılıyor. Seçi-
len 5 kolonda da beton yüzeyine ulaşıla-
rak betonun basınç dayanımı
belirleniyor. Bu işlemde beton test çekici
olarak adlandırılan schmidt cihazı kulla-
nılıyor. Ayrıca bina yapısındaki düzen-
sizliklere bakılıyor.

Gerçekçi çalışıyoruz

İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdür Yar-
dımcısı Hasan Hüseyin Aydoğdu, yapı-
lan çalışmalarla ilgili olarak şu
değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle
2000 yılı öncesinde yaklaşık 790 bin ya-
pının içerisinde mekanik bilgiler toplaya-
rak bina bazında risk sıralamasını
yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 22
tane ilçenin sonuçlarını almış durumda-
yız. Şu an itibariyle de 28. ilçede çalış-
malarımız devam ediyor. Genel olarak
2018 yılında tamamlanan ve geçtiğimiz
yıl güncellenen ilçe bazlı çalışmalarımı-
zın ortaya koyduğu bir rakam vardı. Ha-
sarlı ve ağır hasarlı yaklaşık 48 bin bina
öngörülüyordu. Bunu yerinde adrese da-
yalı olarak tespit etmeye başladık ve bu
tahmin çalışmalarını sahadan topladığı-
mız verilerle daha gerçekçi bir şekilde ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Şu anda
İstanbul'daki yapı stokunun büyük bir

çoğunluğu 2000 yılı öncesinde yapılmış
durumda. Literatürde sıkça işlenir, 2000
yılı öncesi yapılar biraz daha riskli görül-
mektedir. 2000 yılı sonrası bir anda si-
hirli değnek değmedi. Ama 1999
depremlerinin yarattığı bilinç, korku,

1997 yılında yürürlüğe giren yönetmeli-
ğin daha da anlaşılması, yapı denetim
kanunu gibi gelişmeler ve malzeme kalite-
sindeki ilerlemeler nedeniyle 2000 yılın-
dan sonra imal edilen binalar biraz daha
iyi durumda."  DHA
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İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor. Olası 7,5 büyüklüğündeki bir İstanbul
depreminde şehirde bulunan 48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alacağı belirtiliyor

48 BIN BINA AGIR
HASAR ALABILIR

İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor. Olası 7,5 büyüklüğündeki bir İstanbul 
depreminde şehirde bulunan 48 bin binanın ağır ve çok ağır hasar alacağı belirtiliyor. 

Matematiksel olarak yapılan bu tahminin gerçekçiliği 39 ilçedeki binalarda demir kalitesi,
beton dayanıklılığı gibi birçok konuda yapılan incelemeyle tespit edilmeye çalışılıyor. Yapılan

çalışmayla İstanbul'da ilçe ilçe kaç binanın ne oranda hasar alacağının haritası çıkarılıyor

aydoğdu, 1997 yılı öncesindeki yapı
stokunun 1975 yılındaki deprem yönet-
meliğine uymadığına dikkat çekerek, "Bu
sebeple ağır ve çok ağır hasar alması ön-
görülen binaların adrese dayalı olarak
bulunması gerekiyor. Şu ana kadar açık-
lanan rakamlar konut stokunun içerisinde
kırılganlık eğrileri, olasılık fonksiyonlarıyla
hesaplanmış rakamlar. Adres dayalı ke-
sinlikle bu 48 bin bina belirli
değil. Deprem ve zemin in-
celeme müdürlüğümüzün
elindeki yapı envanterine
göre İstanbul'da 1 milyon
160 bin bina bulunuyor.
Bunun yine yaklaşık 790
bin, 800 bin civarındaki
kısmı 2000 yılı öncesinde
yapılmış durumda. Çoğun-
lukla bunların arasında
olmak üzere bütün İstanbul
içerisinde 48 bina en son
yapılan kayıp tahmin çalış-

mamıza göre ağır veya çok ağır hasar ala-
cak durumda. Ancak bizim şimdi 22 il-
çede bina bazlı yaptığımız çalışmalarda
bu rakamlar biraz daha değişmesi söz ko-
nusu. Yılsonuna kadar 39 ilçemizde ince-
leme yapmış ve raporlamamızı yapmış
olmayı hedefliyoruz. Haliç'in batısında ve
TEM otoyolunun güneyinde kalan böl-
geler zemin olarak ve faya yakınlık bakı-

mından biraz daha
depremselliğin yüksek ol-
duğu bölgeler. BU ilçeler-
deki yapı stokunun da kendi
içerisindeki özelliklerini şu
anda yaptığımız çalışma-
larla az çok ortaya çıkarmış
durumdayız. Daha önceki
çalışmaların da ortaya koy-
duğu gibi burada yapı sto-
kunun da eski olmasından
kaynaklı sorunların acilen
ortadan kaldırılması gereki-
yor" şeklinde konuştu. 

Her şey hesaplanıyor

Sarayın batsın!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul
İl Kongresi'nde konuştu. İnce, "Her yer saray; Ahlat’ta saray, 
Marmaris’te saray, İstanbul’da saray, Ankara’da saray… Millet
sokaklarda boğulmuş. Batsın senin saray merakın batsın" dedi

MeMleket Partisi
Genel Başkanı Mu-
harrem İnce, partisi-

nin 1. Olağan İstanbul İl
Kongresi’nde konuştu. Kongre
Divan Başkanlığı'na, Genel Baş-
kanvekili Prof. Dr. Gaye Uslu-
er'in oy birliğiyle seçildi.
Muharrem İnce orman yangın-
larına ilişkin olarak Türkiye ile
Yunanistan’ın uçak filosunu kar-
şılaştırarak şöyle dedi: "Yunanis-
tan, Türkiye’nin altıda biri.
Yunanistan’da 44 yangın sön-
dürme uçağı var. 20 de helikopter
var. Türkiye Cumhuriyeti’ne ka-
yıtlı bir tane yangın söndürme
uçağı yok, bir tane. Beyefendinin
13 uçaklı filosu var, bir tane yan-
gın söndürme uçağımız yok. Ya-
zıklar olsun size, yazıklar olsun.
Seçime giderken, elini vicdanına
koy AK Parti'li kardeşim. Adam
kendine filo kurmuş, bir tane

yangın uçağı almamış. Bunu dü-
şünmeliyiz. O ormanlar hepimi-
zin. Sadece çamlar yanmadı;
kurt, kuş börtü böcek yandı,
mantarlar yandı, keklikler yandı,
tavşanlar yandı, tilkiler yandı, ci-
ğerimiz yandı görmediniz mi?
Her yer saray; Ahlat’ta saray,
Marmaris’te saray, İstanbul’da
saray, Ankara’da saray… Millet
sokaklarda boğulmuş. Batsın
senin saray merakın batsın. "

Her 10 kişiden biri yabancı

Mülteci meselesine de değinen
İnce, “Sokaktaki her 10 kişiden
birisi yabancı. Bu, Türkiye'nin bir
güvenlik, beka sorunudur. Bu fa-
şistlik değildir, ırkçılık değildir.
Ama bunu anlayamamak ger-
çekten bir geri zekalılıktır! Eğer
bu belanın farkında değilseniz ya
geri zekalısınız, ya hainsiniz. Bu
kadar basit” ifadelerini kullandı.

Hobisi sayesinde
meslek edindi
İstanbul'da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz'da
yaşayan İrfan Duruer, emekli olduktan sonra hobi olarak
başladığı çiftçiliği maddi kazanca çevirdi. Duruer, 20
dönümlük arazisinde yetiştirdiği doğal ürünleri tüketici
ile buluşturuyor. Duruer'in birbirinden farklı ürünler
yetiştirdiği çiftliği havadan görüntülendi

İstanbul'un doğal ve organik tarımın
yapıldığı Beykoz'un Zerzevatçı köyü Mah-
mutşevketpaşa Mahallesinde yaşayan, bir

bankadan emekli olup seracılığa ve çiftçiliğe gönül
bağlayan İrfan Duruer 20 dönümlük arazisinde çe-
şitli türden sebze ve doğal ürünler yetiştiriyor. Du-
ruer, hobi olarak başladığı çiftçilik ile tüketiciye
ulaşıyor. Yetiştirdiği doğal ürünleri toplayıp çiftliğinin
hemen önünde bulunan tezgahta taze bir şekilde sa-
tışa sunuyor. Seracılık yapan İrfan Duruer'in arazi-
sinde 500 adete yakın oya ağacı ve mavi sedir de
bulunmakta. Ayrıca domates, mısır, kabak, patlıcan,
fasulye, salatalık gibi doğal sebzelerin üretimini de
yapmakta.

İstanbul'a fidan satıyoruz

Seracı İrfan Duruer, “Bu iş baba mesleği. Yani ba-
bamlar yapıyordu. Sarıyer, Beşiktaş, Fatih pazarına
Beykoz, Paşabahçe pazarlarına gidiyorlardı. Tabii
zamanında onlar Paşabahçe'ye falan gidiyorlardı.
Buradan araba tutup Beykoz'a inip, Beykoz'dan da
motor kiralayıp Sarıyer'e getiriyorduk. Salı günleri
orada Sarıyer pazarına gidiyorduk. Perşembe günleri
Paşabahçe'ye gidiyorduk. Cumartesi Beşiktaş, Bey-
koz pazarlarına gidiyorduk. Bahçeye geçtik. Bahçe
bakımı ile ilgileniyordum. Seramız da vardı. Oradan
beni Beykoz fidanlarına yolladılar. Özel idarede bir
ay kurs gördüm. Sonra Yalova araştırmaya gittim.
Orada kurs gördüm. İç mekan olarak ustalık belgele-
rim var. Sonra orada arkadaşlarla tanıştık. Yirmi
sene önce bu fidan işi pek buralarda yoktu. Yirmi,
yirmi beş sene önce bana illa dediler biz İstanbul'a
fidan satıyoruz, senin yerin varsa bu işe başla biz de
sana yardımcı olalım diye teşvik ettiler beni. Sedir,
Ladin, Selvi, Oya ağacı ve çalı türlerinden yetiştir-
meye başladık. Şimdi burada mısır yetiştiriyorum,
bal kabağı, fasulye yetiştiriyorum, biber yetiştiriyo-
rum, salata yetiştiriyorum. Patlıcan ve fasulye var.
Boş durmaktansa kendimize harçlık çıksın diye yapı-
yorum. Mahsül bazen çok verimli olur, bazen hava
vurur hepsi kurur. Mesela ben fasulye ektim buraya,
bir sefer topladım. Hava kötü oldu hiçbir şey topla-
yamadık. Çalı fasulyesi, barbunya vardı. Bu sene
onu ekmedim. Çünkü zarar edilen bir şeyi niye eke-
ceksin. Bu daha verimli diye bundan ektik” dedi.

Tuzla seferber oldu

tuzla Belediyesi, yoğun yağış sonrası olu-
şan selden etkilenen Kastamonu, Sinop,
Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için

tüm imkânlarını seferber ediyor. Geçtiğimiz günlerde
bölgelere yardım tırları ve 2 iş makinesi gönderen Tuzla
Belediyesi, bu sefer de Arama ve Kurtarma Aracı,
başta olmak üzere iş makineleri, hafriyat kamyonları,
mobil mutfak aracından oluşan konvoyu bölgelere
gönderdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
“Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin
gücüyle hep birlikte saracağız” dedi. Tuzla Belediyesi,

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar so-
nucunda meydana gelen sel sonrasında oluşan ya-

raları sarmak için tüm imkânlarını seferber ediyor.
Geçtiğimiz günlerde iş makineleri ile birlikte

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden
etkilenen bölgelere içerisinde temel gıda

ürünleri bulunan yardım tırları bölgeye ulaş-
mış, çalışmalara başlamıştı. Bugün de iş

makineleri, hafriyat kamyonları, mobil
mutfak aracı ile birlikte Arama ve Kur-

tarma Aracı'ndan oluşan konvoyu
bölgelere gönderdi. Ekibin yola çıkış

anları havadan görüntülendi.

Yaraları hep birlikte
saracağız

Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, “Afet bölgemiz-

deki yaraları sarmak için
2'nci kafilemizi yola çıkar-

dık. Ekiplerimiz AFAD
koordinasyonunda sel-

den etkilenen bölge-
lerde görev

yapacak. Bölgele-
rimizdeki yaraları

devletimizin ve
milletimizin

gücüyle hep
birlikte sa-

racağız”
dedi.

Örnek taksici
Fatih Vezneciler'den taksiye binen yabancı uyruklu 
uyruklu turist, Taksim'de ineceği esnada içerisinde 20 
bin lira olan çantasını koltuğa düşürdü. Çantanın unutulduğunu 
fark eden taksici Yüksel Köroğlu, soluğu Taksim Şehit Haşim 
Usta Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Burada turistle karşılaşan taksici,
sevinçten kendisine sarılan gence parayı eksiksiz teslim etti
Gençte taksiciye bu insanlığı karşılığında 250 lira
ödül verdi. Yabancı uyruklu uyruklu Ecratullah
Sattari, Fatih Vezneciler'den dün sabah saatlerinde
Taksi Sürücüleri Birliği (TSB) üyesi Yüksel Kö-
roğlu'nun 34 TJY 74
plakalı taksisine bindi.
Ardından Köroğlu
genci istediği yer olan
Taksim'e bıraktı. Kö-
roğlu ardından başka
bir müşteriyi aracına
alarak Kasımpaşa'ya
gitti. Müşteri indikten
sonra Köroğlu dikiz
aynasından bir çanta-
nın olduğunu fark
etti. Son inen müşte-
rilerin olduğunu
sanan Köroğlu peşle-
rinden giderek onlara
sordu. Ancak kendile-
rine ait olmadıklarını

söylemleri üzerine
Köroğlu, çantayı ala-
rak yabancı uyruklu
genci aldığı ve bıraktığı

noktalara gitti.
Buralarda dakika-
larca bekleyen Kö-
roğlu gence
ulaşamayınca soluğu
Taksim Şehit Haşim
Usta Polis Merkezi
Amirliği'nde aldı. Taksici
buraya geldiğinde kapıda
kendisini yabancı uyruklu
genç Sattari karşıladı. Taksici
Köroğlu'nu görür görmez sevin-
çle boynuna atlayan genç, hem
taksiciye hem de emniyet güçlerine
teşekkür etti. Taksiciden parayı ek-
siksiz teslim alan genç, 250 lira da
ödül verdi. Genç ardından karakoldan
ayrıldı.



T ürkiye her yönüyle bu cennet vatan fela-
ketler ülkesi oldu. Avrupa Avrupa derken
Ortadoğu bataklığına yetmedi şimdi de

Orta Asya da Afganistan bataklığına gömülüyo-
ruz. Bir yanda bunlar olurken diğer yanda doğal
afetler canlarımız alıyor. Yüreğimizi dağlıyor.
Seller can alıyor. Ormanlar yanıyor.Üke gene-
linde coronavirüs yayılmaya yeniden kabusa
dönmeye başladı. Ama hükümetimiz başta
olmak üzere hepimiz acı ama gerçek SADECE
BAKIYORUZ. BİLİM dışı yöntemlerle ülkeyi
yönetmeye kalkan siyasi hükümetin geldiği son
nokta,betona gömülen şehirler,rant uğruna gözü
dönmüş belli mütahitler,doğaya vurulan darbeler
ve giden canlar saymakla bitiremiyoruz!! Ve
sonuç güçlü Türkiye söyleminden sonra varılan
son, İBAN!!! ÜLKEMİN güneyi yanıyor, kuze-
yini sel götürüyor. Ülkenin dört bir yanı Corona
virüs yüzünden yeniden kan kırmızı renge boya-
nıyor. Bunca felaketin içinde; başımızdaki "yetki-
liler" ise evler harap olup, köprüler yıkılıp,
insanlar yara aldıktan sonra; "yardım" çağrısı
yapmak dışında bir şey yapmıyor. Tek kelimeyle
"yazık" diyebilirim. Sınırlar kevgire dönmüş Af-
ganı Suriyelisi her biri bir yerden elini kolunu sal-
layarak geliyor ve rezaletlere kimse dur demiyor.
Şu anda ülkenin genel fotoğrafı bu.Tek tek baka-
cak olursak Corona salgınında  1-13 Ağustos
arası  enaz 1200  insan öldü. Selde ise  bir ilçe
yok oldu, insanlar canından oldu, evsiz kaldı.
Orman yangınlarında hektarlarca orman ve
içinde canlılar yanamayıncaya  kadar
yandı.Acaba AFET ve KRİZ yönetimi için ,Mec-
lisin toplanıp, düşmanlaştırılmadan bir KRİZ
yönetimi oluşturulamaz mıydı.. Bir; Deprem
oluyor, sel vuruyor; vatandaş devletten yardım
bekliyor, devleti yönetenler de vatandaşın cüzda-
nından bekliyor. Vergileri ne için toplamışlardı?
İki; Ülkeye kontrolsüz giren milyonların, ne ol-
duğu, kim olduğu bilinmiyorsa, ülkenin, halkın,
canımızın, malımızın güvende olduğunu kim ga-
ranti edebilir? Üç; Dünyada buna izin veren 2.
bir ülke daha bilen varsa yazsın, öğrenelim.

Cihan devleti iken İBAN ülkesi olduk

Salgın, deprem, yangın, sel felaketlerinde iktida-
rın en yetkili ağızdan milletten para dilendiğini
belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba, “83 milyon yurttaşımız sadece geçen yıl
833 milyar lira, son on beş yılda 5 trilyon 580
milyar lira vergi ödedi. Bu yıl vergi oranları artı-
rıldı, yeni vergiler çıkarıldı, pandemi nedeniyle
yapılan yardımlar misliyle geri alındı ama felaket-
ler söz konusu olunca ‘kasada para yok' deniyor,
halktan utanmadan para isteniyor. Millet bir fe-
lakette para topluyor, yardıma gidiyor, kendi ba-
şının çaresine kendi bakıyor. Devlet vergi
topluyor, tüm projeleri kendi yandaşlarına yaptı-
rıp borcu millete yıkıyor, bir felaket olunca da
halka IBAN atıyor ya da en fazla insanların tepe-
sine çay fırlatıyor. Böyle bir yönetim dünya tari-
hinde görülmemiştir. ‘Güçlü Türkiye' sloganıyla
insanları yıllarca kandırdılar. Bugün gelinen nok-
tada, cihan devleti olacakken IBAN devleti oldu-
ğumuzu görüyoruz. Yangında yüz binlerce insan
‘Help Turkey' diyerek yangın söndürme uçağı is-
tedi diye ‘bunlar devleti aciz gösterdi' diyen ikti-
dar, şimdi en yetkili ağızdan ‘Help Turkey' diyor.
Cumhurbaşkanın IBAN'la halktan para istemesi
devleti aciz göstermiyor mu? Devleti aciz du-
ruma düşüren işte bu iktidardır” diye konuştu.
Somali'ye 30 milyon dolar hibe verildi. Madem
halka yangında veya selde yardım edecek para

yok. O halde neden Somali'ye 30 milyar dolar
yollanıyor?' Kendi yurttaşına üvey evlat muame-
lesi yapan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Ne olacak sınırların hali

Evet, bu da oldu. Bunu da duyduk. “Türkiye yol
geçen hanı değilmiş.” Elhak doğru. Birkaç hafta
önce televizyonda Prof. Ersan Şen “Türkiye yol
geçen hanına döndü” deyince itiraz edip.
“Hocam yol geçen hanından insanlar gelir geçer.
Burada gelen ver ama çıkan yok. Kalıyorlar. Bu-
rası dingonun ahırı ne giren belli ne çıkan” diye
düzeltmiştik. Ülkenin en etkin ve tek yetkin siyasi
otoritesi de söyledi işte.  Burası yol geçen hanı
değil. Geçemiyorlar. Kalıyorlar. 5 milyon Suriyeli
mesela. Geçemedi.  Avrupa Birliği’ne söz verdik,
3 milyar avro aldık ve Suriyeliler kaldı. Keşke
geçip gitselerdi değil mi! Kısmet değilmiş. Kaldı-
lar.Keza Afganistan’dan gelenler. Onlar da geçe-
miyor. Geliyorlar kalıyorlar. Dingonun ahırı
olduğumuz için de sayılarını bilemiyoruz. Kimi
diyor 2 milyon, kimi diyor 2,5 milyonu buldular.
Bilmiyoruz. Çünkü sayan yok. Elini kolunu sal-
layarak geliyor. Bırakın bavulu, çantayı, torba
bile yok ellerinde. Geliyorlar ve kalıyorlar. Iraklısı,
Orta Asyalısı, sahra altı Afrikalısı vs. Yol geçen
hanı olsa iki üç gece kalıp gidecekler. Bunlar ka-
lıcı. Hepsi yerleşiyor. Avrupa, doktorunu, iyi mü-
hendisini, tek tük varsa bilim adamını seçip
alıyor ama gerisi burada. O yüzden Türkiye yol
geçen hanı falan değil. Öyle diyen olursa sakın
inanmayın. Yol geçen hanı değil diyen doğru
söylüyordur. Ah şu CHP demelerine az kaldı

İktidar işine gelmeyince almaza yatıyor

Ve her şeye muktedir olan, her şeyi bilen iktidarı-
mız işler sarpa sardığı anda almaza yatıyor.
Şimdi olduğu gibi. Düzensiz ve kaçak göçmen
meselesi artık içinden çıkılmaz hale gelince ikti-
dar sözcüleri ve sahipleri başladılar içi boş büyük
laflar etmeye. Ömer Çelik mesela. “Türkiye hiç
kimsenin göçmen kampı değildir” demeye baş-
ladı. Hayda. 8 milyonluk bir kitle Türkiye’ye yer-
leşmiş. Kendi semtlerini kendi ilçelerini, kendi
şehirlerini oluşturmuş. Kim bilir belki de kendile-
rine ait bir para birimleri bile var, bilmiyoruz.
Hatta aralarında tartışıp savaşıyorlar bile. Muh-
temeldir ki, yakında kendi kolluk kuvvetlerini bile
kuracaklar. Ömer Çelik diyor ki, “Türkiye hiç
kimsenin göçmen kampı değildir.”Muhtemelen
Çelik’in hiç kimse tanımı Suriyeli, Afgan, Iraklı,
Afrikalıları kapsamıyor. Ama kaçak göçmen so-
runu giderek büyüyor.Ülkeyi karıştıracak noktaya
doğru ne yazık ki evriliyor. İktidar ise muhteme-
len yeterince süre geçmesini bekliyor. Yok yok
yanlış anlamayın. Sorunu çözmek için değil.
Biraz daha zaman geçerse “Bu sorunu başımıza
CHP açtı” demek için. İnanan çıkar mı deme-
yin.Emin olun çıkar.

Boş yapmayın, vallahi 
yemem billahi yemem

Şimdi iktidar destekçisi hiç kimse çıkıp “insanlık”
dersi falan vermeye kalkmasın. Yemem.Çok
şükür IQ düzeyim sizin alıştığınız ortalamanın
biraz üzerinde. Bu kaçak göçmenlerle ilgili tavrı-
nız “insaniyet” üzerine kurulu olsa idi, Avrupa ile
her kapıştığınızda bu insanları, piyon gibi ma-
saya sürmezdiniz Masaya sürmeniz işe yarama-
dığı anda da yine bu insanları “sahaya”
sürmezdiniz. Unuttuk zannediyorsunuz değil
mi! Geçen sene pandemi kısıtlamalarından
hemen önceki günleri. Sevgili okurlar artık gazete
arşivlerine bakmak çok kolay. Açın bakalım 2020
Mart gazetelerini internetten. Okuyun haberleri.
Okuyun da hafızanız tazelensin. O çok sevdiği-
nizi, insani nedenlerle bağrınıza bastığınızı iddia
ettiğiniz insancıkları nasıl sınırlara yığdığınızı,
Yunan ve Bulgar askerlerinin namlularının

önüne dizdiğinizi. Kaçının o hengamede vurula-
rak öldürüldüğünü. Ege sahillerine yolladığınız
binlercesinin botlara doluşturulup Ege’ye açıldı-
ğını unuttuk zannediyorsunuz değil mi!

Mülteci köleler 

Şimdi de asgari ücretin yarısına çalışan, kadrosu
olmadığı için tazminat hakkı olmayan, emeklilik
hakkı olmayan, hiçbir sosyal güvencesi, sağlık si-
gortası bile olmadan köleler gibi kullandığınızı
anlamıyoruz sanki değil mi! Emin olun o insan-
lar için biz sizden çok daha fazla kaygılanıp, siz-
den çok fazla dertleniyoruz.  Çünkü biz onları ne
Avrupa’ya karşı kullanılacak bir silah, ne de ucuz
işgücü için köle olarak görüyoruz. Bizim için
onlar insan.

Müteahhite ver, vatandaştan al

Anadolu Güney’de yangınlar, Kuzey’de sel fela-
ketleri ile boğuşuyor. Böyle şeylere pek inanmam
ama Gayretullah’a dokunmuş olmalı diyenlere
de hak vermiyor değilim sanki.  Bir uğursuzluk-
tur gidiyor. Yangınlarda kötü yönetim, yılların so-
rumsuzluğu, THK’yı batırıp yok etme çabası
etkin olduğu için yöneticileri suçladım ama bu
sel felaketlerinde söylenecek söz yok. Bu gerçek
bir afet.Yapılabilecek bir şey yok gibi görünüyor.
Belki son 40-50 yılı toptan suçlamak, iklim deği-
şikliğine neden olan tüm politikaları ve politikacı-
ları en azından vicdanlarda mahkum etmek
lazım. Bu yüzden, seller konusunda konuda hü-
kümete tek kelime edemem. Ama tüm bunları
görüp hala Karadeniz'deki doğa katliamlarına
izin vermelerine, kendilerininki dahil yılların hata-
larını düzeltmek için hala adım atmamalarına,
Ege ormanlarını yok eden kararlardaki imzala-
rında ısrarlarına, hala hırsız müteahhit taifesinin
ormanları ve doğayı yok edecek adımlarına izin
vermelerine, onları her şeye rağmen koruyup kol-
lamalarına, bunların para hırsının önündeki tek
zayıf engel olan ÇED Raporu'ndan bile vazgeç-

melerine elbette çok şey söyleyebiliriz. Ve tabii
İBAN siyasetine de.

Devlet yardım toplamaz

Seller sonrası Devlet yardım kampanyası başla-
tacakmış. Çok açık söyleyeyim “Devletler Yar-
dım Toplamazlar”. Yardım toplamak, sivil ya da
yarı sivil toplumun işidir. Devletler İBAN ver-
mezler. Devletler vergi toplarlar. Topladıkları ver-
gilerle bu işleri yaparlar. Devletlerin yetişemediği
ve yasal yetki alanına girmeyen sosyal yardım-
larda ise devreye sivil toplum girer. Vergiler, eği-
tim için., sağlık için, güvenlik için ve bu gibi
durumlar için ödenir. Ama siz devlet olarak ver-
gileri müteahhitlere dağıtırsanız, onlardan alma-
nız gereken ödemeleri, vergileri almaz ve
affederseniz sonra yardıma muhtaç kalırsınız.
Şimdi yardım kampanyası ile kaç para toplamayı
hedefliyorlar bilmiyorum.Ama mesela biliyorsu-
nuz, İstanbul Havalimanı’nın kira ödemeleri
açıldığı günden bu yana erteleniyor. Hadi 2020
için pandemi senesiydi diyelim ve hoş görelim.
Ama kiralar 2019 yılından beri öteleniyor. Hava-
limanı şuan yolcu rekoru kırıyor ama kira öde-
meleri düşürülüyor, erteleniyor. Mesela Devlet,
İstanbul Havalimanı’nın pandemi öncesi ilk iki
yılının kiralarını 1 milyar 45 milyon Avro'dan 
350 milyon Avro’ya indirdi. Hoş yolcu garanti
parasını ödemiyor işletmeciye devlet ama ötele-
nen kirada tutar büyük. İki yıllık kira ertelemede
tutar 1 milyar 300 milyon Avro. Türk lirası ile
hemen hemen 14 milyar TL. Aynı devlet şimdi
yardım kampanyası yapıyor.  Merak ediyorum
acaba İGA’ya yapılan indirim kadar yani 14 mil-
yar yardım toplayabilecekler mi!

Suriyeliye kızma, yönetemeyene kız

Ankara’da 18 yaşındaki bir gencin öldürülmesi
sonrası başlayan olaylara ilişkin tepkilere bakıyo-
rum.  Ağlasam mı gülsem, kalsam mı kaçsam mı
emin olamıyorum.  Olaydan daha vahim olan

olaya gösterilen tepkiler. Bir grup cansiperane bir
biçimde Suriyelilere savunuyor. Öyle ki nere-
deyse öldürülen delikanlıyı suçlu ilan edecekler.
Bu grup ilginç ve oldukça heterojen. İçinde sol li-
beraller, sağ liberaller, köle tüccarları, din tüccar-
ları, şeriatçılar, enteller, danteller, yavşaklar dolu.
Meseleyi ele alış biçimleri baştan aşağı faul.
Hatta ofsayt. Olayı Türk gencin ırkçı yaklaşımına
bağlamaya ve Türk ırkçılığı yaratmaya çabalıyor-
lar.  Oysa ortada ırksal bir mesele yok. Mesele
Türkiye’yi yöneten iktidarın göçmen meselesin-
deki basiretsizliğin sonucu. Kimsenin Suriyeli
göçmenleri suçladığı falan yok. Tam aksine
benim gibi düşünen pek çok kişi Suriyelilerle em-
pati kurma, kendilerini onların yerine koyma ça-
basında. Bu yüzden de sorunu yaratanı Suriyeli
göçmenler olarak görmüyoruz. En azından ben
öyle görmüyorum.Sorun Türkiye’nin yönetile-
memesi, sorun Türkiye’nin bu büyük göç akınına
karşı hiçbir akılcı önlemi ve çözümü olamaması.
Gazeteci Nevzat Çiçek bir süredir Suriye’nin
diğer komşularındaki göçmenleri inceliyor.  Göç-
menler konusunu bu ülkelerin nasıl ele aldığına
bakıyor. Dün bana söylediği cümle şuydu: “Tür-
kiye düğmeleri baştan itibaren yanlış iliklemiş”
Kendisi daha detaylı yazıp anlatacaktır ama biz-
deki başı boşluğun hiçbir yerde olmadığını gör-
müş. Mesela Suriyeli göçmenlerin ülke nüfusuna
oranla en yüksek oranda bulunduğu Ürdün’de
Suriyeli göçmenlerin kamplardan çıkmaları
yasak. Ancak bir “Kefalet” ya da “Kefillik” sis-
temi ile çıkabiliyorlar. Yani bir Ürdün vatandaşı
kamptan çıkacak bir Suriyeliye kefil olursa ve ge-
çimini temin edeceğine dair devlete garanti ve-
rirse. Çalışmaları da aynı şekilde bir kefillik
sistemine bağlı. Ve ancak “Belirli sektörlerde” ça-
lışmalarına izin veriliyor. Canlarının istediği işi
yapmaları, ticarete girmeleri, şirket kurmaları
falan mümkün değil. ürdün vatandaşlığına geç-
meleri ise söz konusu değil. Türkiye’deki gibi bir
düzensizlik, bir başı boşluk başka hiçbir yerde
yok anlayacağınız. Türkiye’de olmayan bu bizim
eleştirdiğimiz de bu.  Ben ve benim gibi düşü-
nenlerin Suriyelilerle hiçbir derdi yok. Demokra-
tik olmayan rejimlerle yönetilen ve her an dış
müdahaleye açık Ortadoğu ülkelerinde her biri-
mizin her an mülteci olma potansiyeli barındırdı-
ğını bilmeyecek kadar cahil, bu insanları
anlamayacak kadar insafsız değiliz. Bizim derdi-
miz bu göç meselesine doğru düzgün yön vere-
meyen, basiretsizlik, bilgisizlik, cehalet ve
beceriksizlik gibi nedenlerle bu göçü içinden çıkıl-
maz ve ülke güvenliğini tehdit eder hale getirip,
şimdi de siyasi ve ekonomik koz olarak kullan-
maya çalışanlarla. Ve tabii bu meseleyi hiç ama
hiç anlamayıp buradan bile bir Türk karşıtlığı çı-
karan “Dahili ve harici” yavşaklarla ve köle tüc-
carlarıyla. Afgan göçü meselesine gelirsek. O
apayrı bir iş. Aslında bu meseleyi ABD’nin Yu-
nanistan’a yığdığı onca askerle birlikte ele almak
gerek.

Müthiş bir Afgan teknoloji: 
Quantum ışınlama 

Devletimizin “Yüce yönetenleri” açıkladılar.
“Türkiye’nin sınırları büyük bir güvenliğe sahip-
miş. Müthiş korunuyormuş. Kuş uçurtmuyor
muşuz” Devletimizin “Yüce yönetenlerinin” bu
dedikleri doğru ise eğer, Afganistan büyük bir bi-
limsel atılım yapmış olmalı.  Belli ki, Uzay Yolu
filmlerinde izlediğimiz “Işınlanma sistemini”
gerçeğe dönüştürmüşler. Kabil’de, Herat’ta ve
Gazne’de ışınlanma tesisleri var. Afgan gençler
bu tesislere gidiyor ve “Işınla bizi Scoty” diyor-
lar.  Hoop, saniyesinde Van’dalar. Sistemin kap-
asitesi düşük olduğu için şu anda günde 5000
civarı Afgan ışınlanabiliyor. Ama teknoloji geliş-
tikçe bu sayı da haliyle artacak. Şimdi siz bu sa-
tırları okurken “sen bizimle dalga mı
geçiyorsun?” diyeceksiniz. Ben de “Evet” diye-
ceğim. Anlı şanlı unvanların arkasına saklanıp
sizinle yıllardır “dalganın ağa babasını” geçen-
lere yılladır gık çıkarmıyorsunuz da benim şura-
daki iki satır yazıma mı kızıyorsunuz! Bu
milletin aklı başında insanlarının zekası ile dalga
geçenlerle elbette ben de dalga geçerim. Sınırla-
rımızda kuş uçmuyormuş. Siz kuşa bakarken sı-
nırlarımızdan fil uçuyor fil.  Hem de yeni bir tür,
Afgan Fili. Bu türün özelliği ise hiç dişisinin ol-
maması. Ha aralarına PKK’lılar, Talibanlar da
karışıyor mu bilemem. Her haltı bilen “Yüce yö-
netenler” belki o konuda da bize garanti
verirler.  
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AnkArA’nın Altındağ ilçesinde yaşanan üzücü olay-
lardan sonra güvenlik güçleri, yaşananların provo-
kasyon olduğunu açıkladı. İktidara yakın kimi
yorumcular, sığınmacılar konusunda muhalefeti suç-
ladılar. Emperyalizmin uydusu mütareke münevver-
leri, sömürge aydınları ise her zaman olduğu gibi,
zehirli, aşağılayıcı ve toptancı bir dille Türk milletini
hedefe koydular. ırkçılıkla, faşistlikle itham ettiler.
Yoksulluğun, işsizliğin, pahalılığın, gelecek kaygısı-
nın, siyasal ortamın baskısı altında bunaldığı yetmi-
yormuş gibi, bir de sayıları hızla artan sığınmacıların,
bu sığınmacıları ucuz emek deposu olarak gören pat-

ronların yarattığı baskıyla, asgari ücrete çalıştığı işin-
den de olma kaygısıyla yaşayan emekçilere faşist,
ırkçı, hain denemez. Bu tutum yanlıştır, kolaycılıktır.
İndirgemeci, toptancı bir bakış açısıdır. Akılla, man-
tıkla, bilimle ve vicdanla izah edilemez. Sığınmacılar
sebep değil sonuçtur şüphesiz. Bu sonuçta küresel
ölçekte ABD emperyalizminin, ulusal ölçekte iktidarın
sorumluluğu vardır. Sorunun çözümü de öncelikle
emperyalizmle mücadele etmekten, bölgemize yöne-
lik saldırı ve işgallerini engellemekten, bölgesel işbir-
liğini ve dayanışmayı güçlendirmekten geçer.
Bununla birlikte Türkiye’nin yardım kapasitesinin, ge-

çici koruma altındaki sığınmacılara ayıracağı kayna-
ğın, yapacağı ev sahipliğinin de bir sınırı, süresi var-
dır. Türkiye’yi sığınmacı deposu, göçmen kampı
olarak gören ABD ve AB emperyalizminin tuzağına
düşmemek gerekir. Bu konuda Türkiye’ye öğüt ver-
meye kalkışan Batılı liderlere, kendilerinin kaç sığın-
macı aldıklarını sormak da zorunludur.  Suriyeli
sığınmacılara ilaveten Afgan sığınmacıların yarattığı
sorunlar da toplumdaki öfkeyi artırmaktadır. Hele de
Afgan sığınmacıların çoğunun gücü kuvveti yerinde,
20 - 40 yaş arasındaki erkeklerden oluşması, akıllara
pek çok soru getirmektedir.  

Sığınmacı akını ve sömürge aydınları

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

FELAKETLER ULKESI OLDUK
SADECE BAKIYORUZ! (1)



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bugününüz ve 
geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim 

ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek” dedi

AFGANİSTAN Devlet Başkanı 
Eşref Gani, Taliban’ın ülkenin 
34 vilayetinin 18’inin mer-

kezinde kontrolü ele geçirmesinin 
ardından sessizliğini bozdu.Gani 
devlet televizyonunda yayınlanan 
ulusa sesleniş konuşmasında, “Ge-
leceğinizden endişe ettiğinizi anlı-
yorum. Cumhurbaşkanınız olarak 
sizi temin ederim ki istikrarsızlığın 
yayılmasını, şiddeti ve halkımın 
yerinden edilmesini önlemeye odak-
lanacağım. Dayatılan çatışmanın 

masum insanların ölümüne, 20 yıllık 
kazanımların kaybına, kamu altyapı-
sının tahrip olmasına ve uzun süreli 
istikrarsızlığa neden olmasına izin 
vermemeye çalışacağım” ifadelerini 
kullandı.
Vatanı savunacağım

“Vatanı savunmaya devam ede-
ceğim” diyen Gani, “Siyasi liderler, 
Afgan halkının çeşitli kesimlerinin 
temsilcileri ve uluslararası ortakla-
rımızla hükümet içinde kapsamlı 

istişareler yaptık. 
İstişareler de-
vam ediyor ve 
sonuçlar 
yakın-
da pay-
laşıla-
cak” 
şeklin-
de konuştu. Gani, ulusal güvenlik 
güçlerinin seferber edilmesinin 
öncelikli olduğunu ve ciddi eylemle-
rin değerlendirileceğini vurguladı.

Kabil kıskaç altındaKabil kıskaç altında
TALİBAN militanları, ül-
kenin 34 vilayetin 18’inin 
merkezinde hakimiyet 
kurarken, Afgan hükümeti 
ise 16 vilayetin kontrolünü 
elinde bulunduruyor. Tali-
ban, başkent Kabil’i kuzey ve 

güneyden kıskacına alırken 
ABD medyası, ABD’li yetkili-
lere dayandırdığı haberinde 
Taliban’ın başkenti 72 saat 
ile 1 hafta arasındaki bir süre 
zarfında tamamen kuşatabi-
leceğini belirtti.

AFGANİSTAN’DA ilerleyişini 
sürdüren Taliban, ele geçirdiği 
kentlerde halka işkence uyguluyor. 

Daha önce de küçük kızlara tecavüz ettik-
leri ortaya çıkan Taliban militanları, hır-
sızlıkla suçlanan kişileri katrana bulayıp, 
sokaklarda dolaştırıyor. Taliban’ın Herat’ı 
ele geçirmesinin ardından internette 
paylaşılan görüntülere göre, katranla kap-
lanan ve tamamen simsiyah olan kişiler, 
sokaklarda yerlerde sürükleniyor.
Kapılarınızı açın çağrısı

Ortaya çıkan görüntüler uluslararası 
kamuoyunda tepkilere neden olurken, 
Birleşmiş Milletler, komşu ülkelere ‘kapı-
larınızı açın’ çağrısı yaptı.

Taliban bugüne kadar 18 vilayetin 
kontrolünü ele geçirdi. Başkent Kabil’e 
ilerleyişleri sürüyor.İngiltere ve ABD’nin 
ardından birçok Avrupa ülkesi, Kabil’deki 
Büyükelçiliklerin boşaltıldığını belirtir-
ken, personellerini ülkeye geri döndür-
mek için harekete geçti. Bunu yanı sıra 
Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 

da, Afganistan’da ilerleyişini sürdüren 
Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesi halinde 
söz konusu durumun uluslararası top-
lum tarafından tanınmayacağını bildirdi. 
Stoltenberg, Taliban’ın Afganistan’daki 
ilerleyişini sürdürmesine ilişkin yaptığı 
açıklamada, NATO üyelerinin bugün 
Afganistan’daki durumu görüşmek üzere 
bir araya geldiğini bildirdi.Stoltenberg, 
“Amacımız, Afganistan hükümetini ve 
güvenlik güçlerini mümkün olduğunca 
desteklemek. Personelimizin güvenliği 
her şeyden önemli, Kabil’deki diplo-
matik varlığımız devam edecek” dedi. 
Taliban’ın sivillere yönelik saldırıları 
ve ciddi insan hakları ihlalleri de dahil 
olmak üzere ülke genelinde neden olduğu 
yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe 
duyduklarını kaydeden Stoltenberg, 
Taliban’ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi 
bir durumun uluslararası toplum tarafın-
dan tanınmayacağını anlaması gerektiğini 
ifade etti.Stoltenberg, siyasi çözümü des-
teklemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban güçleri, ele geçirdikleri 
kentlerde halkı katranla kaplayarak yerlerde sürükledikleri görüntüleri 
paylaştı.  Korkunç işkence yöntemlerinin ardından  NATO genel sek-

reteri Jens Stoltenberg ise Taliban’ın ülkeyi zorla ele geçirmesi gibi bir 
durumun uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını açıkladı

Lübnan ordusunun yakıt krizine yönelik ilk askeri müdahalesi başladı. Ülke genelinde 
pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenlenerek, akaryakıta el konul-

du. Ordu birliklerinin ele geçirdiği akaryakıt halka ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı

KAHRAMANMARAŞ’TA mey-
dana gelen 5 Rus ve 3 Türk’ün 
hayatını kaybettiği yangın sön-

dürme uçağı kazasının ardından Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı mesajı 
gönderdi. Putin’in mesajında, “Ruslar, 
Türklerle birlikte, ülkenizin başına 
gelen doğal afetle mücadele ediyorlar, 
bu nedenle kaybın acısı bizi birleştirir” 
ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Rusya’dan kiraladığı 
Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı 
Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan 
orman yangınına müdahale ederken 
kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma 
Bakanlığı, düşen uçakta bulunan 5 Rus 
ve 3 Türk’ün hayatını kaybettiğini açık-
ladı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
yayımladığı Rusça mesajı sosyal medya 
hesabından paylaştı. Çavuşoğlu’nun 

Rusça açıklamasında şu ifadeler yer 
aldı: “Kahramanmaraş’taki yangına 
müdahale sırasında yaşanan elim uçak 
kazasında Türk ve Rus mürettebatın 
hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü 
duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus 
halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kah-
ramanca fedakarlıkları unutulmayacak!”
Putin baş sağlığı diledi

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı 
mesajı gönderdiğini duyurdu. Büyükel-
çilik, Putin’in Erdoğan’a mesajını şöyle 
aktardı: “Ruslar, Türklerle birlikte, 
ülkenizin başına gelen doğal afetle 
mücadele ediyorlar, bu nedenle kaybın 
acısı bizi birleştirir… Vefat edenlerin 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve 
destek sözlerimin iletilmesini rica ede-
rim. Cesaret ve sebat kendilerini bu zor 
zamanda bırakmasın.”

KAHRAMANMARAŞ’TA KAHRAMANMARAŞ’TA K mey- Rusça açıklamasında şu ifadeler yer 
Kaybın acısı birleştirir

Lübnan ordusunun yakıt krizine yönelik ilk askeri müdahalesi başladı. Ülke genelinde 

Lübnan ordusu akaryakıt 
istasyonlarına el koydu

TALTALiiBANBAN
iiSKENCEYLESKENCEYLE

iiLERLLERLiiYORYOR

Kanada 20 bin Afganı kabul edecek

Afgan halkına savaş getirmeyeceğim
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bugününüz ve 

geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim 
ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek” dedi

istişareler yaptık. 
İstişareler de-
vam ediyor ve 
sonuçlar 
yakın-
da pay-
laşıla-

Afgan halkına savaş getirmeyeceğimAfgan halkına savaş getirmeyeceğimAfgan halkına savaş getirmeyeceğim

LÜBNAN ordusuna ait Twitter hesa-
bından daha önce yapılan açıklama-
da, ülke genelinde satış yapmayan 

akaryakıt istasyonları hakkında bir açıklama 
yayınlanmıştı. Açıklamada, ordu birlik-
lerinin akaryakıt istasyonlarına baskınlar 
düzenleyerek yakıta el koyacağı belirtilmiş, 
el konulan akaryakıtın halka ücretsiz dağıtı-
lacağı ifade edilmişti. Dağıtımın detaylarıyla 
ilgili net bilgi verilmemişti. Lübnan İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Güçleri’nin 
sosyal medya hesabında ise İç Güvelik Güç-
leri’nin vatandaşın akaryakıt krizi nedeniyle 
yaşadığı çileye karşı elleri bağlı kalmayacağı 
belirtilmişti.
Yakıt kirizi çözülemedi

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz, yakıt 
sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardın-
dan yeni bir aşamaya girdi. Ülke genelinde 
bütün akaryakıt istasyonlarında yakıt 
kıtlığı yaşanırken, istasyonların önünde 
uzun kuyruklar oluştu. Lübnanlıların 2 
gündür saatlerce beklediği yakıt kuyruk-
larında birkaç kez ölüm ve yaralanmalarla 
sonuçlanan kavgalar çıktı. Jeneratörle-
re mazot bulamayan hastane, fırın gibi 
kurum ve işletme sahipleri ise söz konusu 
soruna acilen çözüm bulunması için yetki-
lilere çağrıda bulundu. Öte yandan krizin 
ortasında bazı akaryakıt istasyonlarının 

fiyatları yükseltmek amacıyla benzin ve 
motorini stoklamasının ülkenin mücadele 
ettiği zorlu şartları daha da kötüleştirdiği 
ifade ediliyor.
Yeni fiyat belirlenemedi

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle 
boğuşan Lübnan’da devlet, günlük tüketi-
len 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı 
Merkez Bankası üzerinden sübvanse edi-
yordu. Merkez Bankası ise 12 Ağustos’tan 
itibaren akaryakıta yönelik sübvansiyo-
nunun kaldırılacağını belirterek, piyasaya 
sürülecek akaryakıtın yeni fiyatının Enerji 
Bakanlığı tarafından belirleneceği du-
yurmuştu. Sübvansiyonun kaldırılmasına 
rağmen yeni fiyatın açıklanmaması üze-
rine ülke genelinde çok sayıda akaryakıt 
istasyonu satışları durdurmuştu.

ABD ve NATO’nun Af-
ganistan’dan çekilmesinin 
ardından artan Taliban 
şiddetine karşı, Afganlar 
ülkeden kaçmaya devam 
ediyor.Kanada Göçmenlik 
Bakanı Marco Mendicino, 
düzenlediği basın toplan-
tısında, “Afganistan’daki 
durum yürek parçalayıcı ve 

Kanada boş durmayacak” 
dedi.Yaklaşık 20 bin Afgan 
sığınmacıyı kabul edecek-
lerini açıklayan, Mendi-
cino, bunların arasında 
halen ülkede bulunan ya da 
komşu ülkelere kaçan kadın 
hareketi liderleri, kamu 
çalışanları, kanaat önder-
leri, azınlıklar ve gazeteci-

lerin yer alacağını belirtti.
Mendicino, ayrıca haliha-
zırda bir dizi sığınmacının 
uçaklarla Toronto’ya iniş 
yaptığını söyledi. Daha önce 
ABD, Almanya, Kanada ve 
Birleşik Krallık başta olmak 
üzere birçok ülke, Kabil’de-
ki büyükelçiliklerini tahliye 
etme kararı almıştı.

Kanada, hükümet çalışanı ve kadın sivil toplum liderleri başta olmak 
üzere yaklaşık 20 bin Afgan sığınmacıyı kabul edeceğini açıkladı

MEKSİKA basının-
da çıkan habere göre, 
eyaletin çeşitli bölgele-
rinde, rakip organize suç 
örgütleri, ABD’ye giden 
uyuşturucu rotasının 
kontrolünü sağlamak 
amacıyla ağır silahlarla 
çatıştı. Görgü tanıklarına 
göre, gün boyu birbiri-
ne acımasızca saldıran 
grupların mücadelesi 
sürecinde bölgede şimdi-
ye kadar 16 ceset tespit 
edildi. Vali Alejandro 
Tello, eyalette kontro-
lü sağlamakta yetersiz 
kaldıklarını belirterek, 
merkezi hükümetten 
destek kuvvet talebinde 
bulundu. Uyuşturucu çe-
teleri için stratejik önemi 
olan Zacatecas eyaleti, 
ülkenin en güçlü kartelle-
rini sıklıkla karşı karşıya 
getiriyor. Geçen yıl 1065 
kişinin öldürüldüğü 
eyalette, yılbaşından bu 
yana hayatını kaybeden-
lerin sayısı 800’ü geçti.

MEKSİKA’DAMEKSİKA’DA
çeteler savaştıçeteler savaştı
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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın taşınacağı binanın Maltepe’de bir plaza olacağı haberlerinin yayılması yine 
sert tepkilere neden oldu. Üniversitenin Veli inisiyatifinden tiyatro sanatçısı Ayşegül Yalçıner, “Maltepe Gülsuyu E5 kenarın-

da kalorifer kazanı dahi olmayan bir plaza olduğunu öğrendik. Ön sözleşme imzalanmış. Kara kara düşünüyoruz” dedi

KONSERVATUARKONSERVATUAR
OGRENCOGRENCiiLERLERii CARE BEKL CARE BEKLiiYORYOR

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Solo Tango ShowSolo Tango Show
“Yıldızların“Yıldızların
Altında Tango’’Altında Tango’’
Tutkunun ve aşkın simgesi 

Tango; Dünyanın yaşayan en 
iyi tango orkestralarından biri 

olarak kabul edilen, üyelerinden her 
biri kendi enstrümanında virtüöz, 
ödüllü tango topluluğu Solo Tango 
Orkestrası 13. tanGO TO istanbul 
uluslararası Tango festivali kapsa-
mında dünyaca ünlü tango dansçıla-
rının gösterileri eşliğinde muhteşem 
bir konser verecek. 19 Ağustos 
Perşembe akşamı gerçekleşecek 
tek gösterilik bu özel performansa 
şehrin rakipsiz eğlence Merkezi Kü-
çükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü Küçük-
çiftlik Bahçe, pandemic koşullarına 
uygun olarak muhteşem ambiyansı 
ile ev sahipliği yapacak.

KADIKÖY’ÜN sembol yapıla-
rından İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nın bu-

lunduğu Haldun Taner Sahnesi binası 
depreme dayanıksız raporu olduğu 
için restore edilmek üzere boşaltıldı. 
Restorasyonun üç yıl sürmesi plan-
lanırken yaklaşık 1500 öğrencinin 
eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı’nın nereye 
taşınacağı ile ilgili açık bir bilgi veril-
memişti.
İmza kampanyası düzenlenmişti

İstanbul Üniversitesi, Kadıköy’de 
Haldun Taner Sahnesi’nde yer alan 
devlet konservatuvarının 4 bin 250 
metrekare kapalı, bin metrekare açık 

olmak üzere toplam 5 bin 250 metre-
karelik alana sahip yeni bir binaya 
taşınacağını açıklamıştı. Binanın, 
Maltepe Gülsuyu’nda olacağına dair 
bilgiler gelmesi üzerine İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Veli İnisiyatifi , Maltepe’de sıradan 
bir binada eğitim görülmemesi ve 
karardan vazgeçilmesi için change.
org’da imza kampanyası başlattı. 
Kampanyanın açıklamasında, “İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konserva-
tuvarı, ruhuna ve konumuna uygun 
olmayan, Gülsuyu’nda kiralanan 
sıradan bir binada eğitimine devam 
edemez, etmemelidir” ifadelerine yer 
verildi. Kampanyada bine yakın imza 
toplandı.

SONUÇ olarak veli inisiyatifinden tiyatro 
sanatçısı Ayşegül Yalçıner, “Maltepe Gül-
suyu E5 kenarında kalorifer kazanı dahi 
olmayan bir plaza. Ön sözleşme imzalan-
mış. İki aylık tadilata ihtiyaç var. Lakin 
imzalar atıldığından beri hiçbir tadilat 
yok binada. Okul açılacak mı, başka bina 
bulunacak mı, hiç bilgi yok maalesef. Biz 
sosyal medyadan ses çıkarmaya çalışıyo-
ruz ama yetkililerden açıklama yok. Sür-
güne gönderilmiş gibi hissediyor veliler. 
Birkaç öğretmenden (matematik, Türkçe, 

sosyal, fen bilgiler) sağlık nedeniyle okul-
da çalışmaya devam etmeyecekleri bilgisi 
geldi. Öğretmenler ayrılırsa eğitim kalitesi 
düşer diye düşünüyoruz. Lokasyon olarak 
hiç merkezi değil bina. Metrodan 10 da-
kika yürüme mesafesi... Etrafında Kuran 
kursu ve sanayi mahallesi var. Akşam 
ders bitiminde 10 yaşındaki öğrencilerin 
o yolu yürümesi mümkün değil. Okulun 
servisi de yok. Şile’den, Sarıyer’den gelen 
öğrenciler var. Hâlâ kara kara düşünüyo-
ruz” diyor.

BULANIK ilçesine bağlı 
Akçaarmut köyü yakınla-
rında fosillerle ilgili incele-

melerde bulunan Dr. Dölek, elde 
edilen omurgasız deniz canlıları 
fosillerini yaş, tür ve cins tayini için 
paleontologlara gönderecek. Afet 
Yönetim, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi olarak uzun süreden beri 
devam eden çalışmalar sonucunda 
geçen yıl arazide Mollusca fosilleri 
bulduklarını anımsatan Dr. Dölek, 
omurgasız deniz canlıları fosilleriyle 
ilgili haberler çıktıktan sonra bu yıl 
içerisinde Bulanık’ta benzer fosille-
rin olduğu yönünde bilgi aldıklarını 
söyledi.
Coğrafyayı yeniden
yorumlayacağız

Arazide Mollusca fosilleri bekler-
ken Gastropod ve deniz kestanesi ile 
farklı türlere ait olduğunu düşün-
dükleri fosillerle karşılaştıklarını 
kaydeden Dr. Dölek, “Bunların yaş 
olarak 35 milyon yıl öncesine ait 
olabileceğini düşünüyoruz. Bun-
ları yaşlandırma, tür ve cins tayini 

için paleontologlara göndereceğiz. 
Onlardan gelen bilgiler ışığı altında 
Doğu Anadolu Bölgesinin coğrafya-
sını bu yeni veriler ışığı altında tek-
rar, yeniden belki yorumlayacağız. 
Doğu Anadolu Bölgesi coğrafyası 
özelinde Muş’un da paleocoğrafyası 
ve paleoiklim koşulları hakkında 
yeni verilere, yeni bilgilere sahip 
olmuş olacağız.” dedi.

59. Uluslararası Bursa Festivali’nde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren 
Cem Adrian “Birbirimizi çok özledik.Bu geceyi en güzel hatıralarıma yazacağım” dedi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürü Dr. İskender Dölek, Muş Ovası’nda gerçekleştirdikleri arazi çalışmalarında 35 

milyon yıllık deniz canlılarına ait olduğu değerlendirilen fosillere rastladıklarını ifade etti

En güzel hatıralarıma yazacağım

35 milyon yıllık fosil

İstanbul Modern’de “Etkileşimler”

ŞARKILARA ve türkülere getir-
diği özgün yorumuyla özel bir 
dinleyici kitlesi edinen Adrian, 

dinleyicilerini ‘Sen Benim Şarkıla-
rımsın’ ile selamladı. Kendi şarkıla-
rının yanı sıra, sevilen türkülerini de 
seslendiren Adrian’a, repertuarının 
bir bölümünde şarkıcı Melis Sökmen 
eşlik etti. İkilinin, ‘Gemiler’ düeti, ilgi 
görürken, alanı dolduran binlerce kişi 
şarkıya eşlik etti. Adrian’ın ‘Sen Gel 
Diyorsun’ ve ‘Ben Seni Çok Sevdim’ 
adlı şarkılarında dinleyiciler duygusal 
anlar yaşadı. ‘Uzun İnce Bir Yol-

dayım’ ve ‘Sarı Gelin’ gibi türküler 
ise hep bir ağızdan söylendi.Alanı 
dolduranlara teşekkür eden Adrian, 
“Birbirimizi çok özledik. Gerçekten, 
şu ana kadar ki en güzel konserimiz 
bu. O kadar içten söylüyorsunuz ki” 
dedi. Bursa ile ilgili bir anısını da 
konsere katılanlarla paylaşan Adrian, 
“2005 yılında Bursa’daki ilk konse-
rimde 20 kişi vardı, ilk imza günüme 
kimse gelmedi. O zamanlar, garsonlar 
peçeteyle imza almıştı. Bu geceyi en 
güzel hatıralarıma yazacağım” diye 
konuştu.

İSTANBUL Modern’in izleyiciyi, 
sanatçıların dünyasındaki ilham 
kaynaklarını görmeye davet ettiği 
“Etkileşimler” sergisi bugün itiba-
riyle görülebilir. İstanbul Modern’in 
koleksiyonundan oluşturduğu “Et-
kileşimler” adlı yeni sergisi, sanatçı-
ların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve 
ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, 
edebiyat, müzik ve sinema alanından 
çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. 
Sergi, sanatçıların ilham kaynakları-
nı, ilgi ve meraklarını yansıttığı gibi, 
aynı zamanda sanatın dalları ara-
sındaki göndermeleri işaret ediyor. 
“Etkileşimler”, sanatçıların üretimle-
rini biçimlendiren esin kaynaklarının 

neler olabileceğini ve hangi düşünce-
lerden, sorulardan yola çıktıklarına 
da bakıyor. 

Sanatçıların kendi beden ve zihin-
lerinin, üretimlerinin nasıl bir parçası 
olabileceğini inceleyen sergi,  diğer 
sanat dallarının yapıtlarda yer alma 
biçimlerini de irdeliyor.  Sanatın gör-
sel, yazınsal ve performansa dayalı 
ifade biçiminin plastik sanatlardaki 
etkilerini ele alan “Etkileşimler”, 
Edvard Munch, Louise Bourgeois, 
Bertolt Brecht, Arthur Rimbaud, 
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi sanatçı-
ları; Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara 
ve anime türünde filmlere kadar 
farklı başlıkları bir araya getiriyor. 

Değerlendirdikleri fosillerin 
tropikal bir denizde yaşayan 
canlılar olduğunu düşündükleri-
ni belirten Dr. Dölek, “Bu deniz 
sıcak. Yani bugünkü koşullara 
göre daha sıcak tropikal bir 
deniz. Yüksek sıcaklığa sahip. 
Köpek balıklarının olduğu, mer-
canların bulunduğu, Gastro-
podların, deniz kestanelerinin 
yaşadığı bir deniz veya bir eko-
lojik ortamdan bahsediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.1600 metre 
yüksekte fosillere rastlanılıyor 
olmasının doğal olarak buranın 
daha önce deniz olduğu şek-
linde yorumlanacağını anlatan 
Dr. Dölek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:“Bizi şaşırtan özellik-
lerden bir tanesi de şu olmuş-
tur; acı su veya göl ortamından 
sıcak deniz canlılarına ait 
fosillere geçiş olması buranın 
paleocoğrafyasıyla ilgili belki 
de yeni yorumların yapılmasına 
neden olacaktır.” 

Tropikal bir deniz

Türkiye’de 27 Mayıs 1960’da yapılan askeri darbe sonrası eski Başbakan Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 

yargılandığı Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde törenle açılmıştı. Adı 2013 yılında 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen ada dün itibariyle ziyarete de açıldı

9. Başbakan Adnan Menderes’in 
çocukluk ve gençlik yıllarına, 
başarılarına ve hayatındaki 

önemli dönüm noktalarının aktarıldığı 
Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 
1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı 
olarak görev yapmakta olan Hasan 
Polatkan’ın adının yaşatıldığı ve darbe 
yargılamalarının yapıldığı spor salonu-
nun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi 
ve geç Osmanlı döneminden günü-
müze kadar olan dönemde demokrasi 
yolculuğunun dönüm noktalarının 
anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler 
Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.
Pazartesi günleri ulaşım yok

Demokrasi ve Özgürlükler Adası 

İşletme Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, ada pazartesi günle-
ri hariç haftanın her günü misafirlere 
açık olacak.  Ulaşım ise Kadıköy’de 
bulunan İDO İskelesi’nden gerçek-
leştirilecek. Her gün sabah 10.00’da 
Kadıköy’den kalkan tekne, 16.00’da 
adadan Kadıköy’e dönüş yolculuğuna 
başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 
50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş 
üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu 
fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve 
müze girişleri dahil. Adnan Men-
deres ve arkadaşlarının idam kara-
rını verildiği yer olarak hafızalara 
kazanan Yassıada’nın ismi 2013’te 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
olarak değiştirildi.

Yassıada ziyarete açıldı



TRABZONSPOR, Süper Lig’de 2021-
22 sezonunun ilk haftasında bugün 
deplasmanda Yeni Malatyaspor 

ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 
yenilenen kadrosu ile ligdeki ilk maçından 
galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk hedefle-
diği sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 
Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 19.15’te 
başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Ka-
raoğlan düdük çalacak.

Trabzonspor’da Dorukhan ile Koita, 
yaşadıkları sakatlığın ardından Yeni Ma-

latyaspor maçı öncesi takıma geri döndü. 
Takımla birlikte çalışmalarda yer alan iki 
oyuncunun da Malatya deplasmanında 
kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca 
yeni transfer Cornelius’un da bu maçın kad-
rosunda olacağı öğrenildi. Teknik direktör 
Abdullah Avcı’nın, bu karşılaşmada UEFA 
Konferans Ligi’nde Molde FK ile oynadık-
ları maçtaki 11’ini büyük oranda koruması 
beklenirken, sadece forvet hattında de-
ğişiklik yapabileceği ve Djaniny’in yerine 
Cornelius’a görev verebileceği kaydedildi.

Süper Lig’in ilk haftasında bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak 
olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonun ilk haftasında VavaCars 
Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep’i 3-2 mağlup etti

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

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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FIRTINA GiBi
başlamak istiyor

Kasımpaşa’ya 1 puan yetti!

En farklı deplasman galibiyeti

Galatasaray’ın lig serüveni

ASLAN PERDEYi
GiRESUN’DA
ACIYOR
Galatasaray, Süper Lig’de 2021-2022 sezo-Galatasaray, Süper Lig’de 2021-2022 sezo-
nunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda nunun ilk haftasında bu akşam deplasmanda 

Giresunspor ile karşı karşıya gelecekGiresunspor ile karşı karşıya gelecek

ÇOTANAK Spor Komplek-
si’nde oynanacak ve saat 
21.45’te başlayacak karşı-

laşmayı, hakem Erkan Özdamar 
yönetecek. Süper Lig’de geçen 
sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı 
puanı toplayan Galatasaray, 
averajla ikinci oldu. Giresunspor 
ise TFF 1. Lig’de normal sezonu 
ikinci sırada tamamlayarak Süper 
Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Ga-
latasaray’da lisansı çıkarılamayan 
Oğulcan Çağlayan, Giresunspor 
maçının kadrosunda yer ala-
mayacak. Sarı-kırmızılı takım 
ile Çaykur Rizespor arasında 
Oğulcan Çağlayan transferinde 
yaşanan ihtilaf nedeniyle Tür-

kiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 
Karadeniz kulübü ile sözleşmesi-
ni haksız feshettiği gerekçesiyle 
ocak ayında 25 yaşındaki oyun-
cuya 6 maç men ve 1 milyon 200 
bin avro para cezası vermişti. 
TFF Tahkim Kurulu, yapılan 
itiraz üzerine şubat ayında 6 maç 
men cezasını 3’e indirmesine 
rağmen para cezasını onamıştı. 
TFF, 2021-2022 sezonu öncesi 
Oğulcan Çağlayan’ın lisansını 
çıkarmamıştı. Galatasaray Ku-
lübü ve Oğulcan, Bölge Adliye 
Mahkemesine yaptıkları itirazın 
reddi sonrası Yargıtay nezdinde 
temyize gitmişti.

SÜPER Lig’de 2021-2022 
sezonuna yarın Giresunspor 
maçıyla başlayacak Galatasaray, 
lig tarihindeki en farklı skorlu 
galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla 
aldı. Geride kalan 63 sezonda 
en farklı skorlu yenilgisini 6-0 
ile alan Galatasaray, bir maçta 
kalesinde en fazla 6 gol gördü. 
Bir maçta en fazla 9 gol atan sa-
rı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 
müsabaka kazandı, 5 karşılaşma 
yitirdi. Toplamda üst üste 37 maç 
kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 
buna karşın en uzun süre olarak 
9 karşılaşmada galibiyete hasret 
kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste 
kalesinde gol görmeyen Galata-

saray, en uzun süre art arda 6 mü-
sabakada gol yollarında suskun 
kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 
kalesini üst üste 14 maçta gole 
kapatamadı. Süper Lig’de 2021-
2022 sezonuna yarın Giresunspor 
maçıyla başlayacak Galatasaray, 
63 yıllık lig tarihinde bazı önemli 
rekorları elinde bulunduruyor. 
Sarı-kırmızılı ekip, 22 kezle ligde 
en çok şampiyonluk elde eden 
takım unvanını taşıyor. Galatasa-
ray, Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından her 5 şampiyonluğa 
verilen bir yıldız uygulaması 
kapsamında, üçüncüde olduğu 
gibi dördüncü yıldızı da takan ilk 
takım unvanını aldı.

GALATASARAY, Süper Lig’de 
daha önce Giresunspor ile 12 kez 
karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
müsabakaların 5’ini kazanırken, 

2’sinden Giresunspor üstün ayrıldı. 
Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise 

berabere bitti. Galatasaray’ın söz 
konusu maçlardaki 18 golüne, 

Giresunspor 11 golle 
karşılık verdi.

GiresunsporGiresunspor
ile 13. randevuile 13. randevu

SARI-KIRMIZILILAR, lig tari-
hinde üst üste en çok şampiyonluk 
kazanan takım. Galatasaray, teknik 
direktör Fatih Terim yönetiminde 
1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 
ve 1999-2000 sezonlarında mutlu 

sona ulaşarak şu ana dek 
kırılamayan bir rekora 

imza koydu.

Üst üste en çokÜst üste en çok
şampiyon olan takımşampiyon olan takım

GALATASARAY, 63 yıllık lig 
tarihinde en farklı skorlu dep-
lasman galibiyetini elde eden 
takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 
sezonunun son haftasında An-
kara’da MKE Ankaragücü’nü 
8-0 mağlup etti.

İstanbulspor, Ege
temsilcisine yenildi
TFF 1’inci Lig’in ilk hafta-
sında Manisa FK, deplas-
manda İstanbulspor’u 4-3 
mağlup etti. Manisa FK’ya 
galibiyeti getiren golleri, 8, 
67 ve 88’inci dakikalarda 
Orgill ile 33’üncü dakika-
da Sousa kaydetti. İstan-
bulspor’un golleri ise 41, 
64 ve 90+5’inci dakika-
larda İbrahim Yılmaz’dan 
geldi. 

STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, 
Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 
Abdullah Dijlan Aydın), Oğuzhan Berber, Abazaj (Dk. 

85 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 72 Rroca), Ethemi (Dk. 60 
Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

MANİSA FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, 
Sadi Karaduman, Erhan Kara, Sousa (Dk. 90 Mustafa 
Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter (DK. 70 Kubilay 

Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 90 Kemal Rüzgar), Anıl Koç (Dk. 
71 Tormin), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

GOLLER: Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (P) İbrahim Yılmaz 
(İstanbulspor) - Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 

Sousa (Manisa FK) 

SÜPER LİG’DE 2021-2022 
sezonu ilk haftasında Atakaş 
Hatayspor sahasında Kasımpaşa 
ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa 
teknik sorumlusu Ekrem Örenç, 
buraya puan ya da puanlar almak 
için geldiklerini söyledi. Ha-
tayspor’un ilk yarıya iyi başladığı-

nı, ikinci yarı oyunu dengeledik-
lerini belirten Örenç, mükemmel 
frikik golüyle öne geçtiklerini 
anımsattı. Hatayspor’un ikinci ya-
rıya da iyi başladığını dile getiren 
Örenç, “Hatayspor 60’tan sonra 
son çırpınışlarını verdi diyebili-
rim. Onlarda o arada golü bulun-

ca oyun dengeli bir şekilde 
gitti. Sonuçta her iki takımda 
birer puanla ayrılmak zorun-
da kaldı. Biz 3 puan almak 
için gelmiştik ama bundan 
böyle Kasımpaşa güzel futbol 
oynamak ister. Biz bu sene 
ilk 8’i hedefliyoruz. Umarım 
umut ettiğimiz yerde bitiri-
riz.” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: 
“Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, 
Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, 
Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Abdülkadir Ömür 

Muhtemel kadroMuhtemel kadro

SÜPER Lig’de 2021-2022 sezonun ilk hafta-
sında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında 
Gaziantep’i 3-2 mağlup etti. 10. dakikada Va-
vaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed 
Musa’nın sağ çaprazdan ara pasında savunma-
nın arkasına hareketlenen Pesic, topu kont-
rol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç’ten 
sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı 
vuruşta son olarak Djilobodji’ye çarpan meşin 
yuvarlak filelere gitti: 1-0. 17. dakikada Gazi-
antep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde 
Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko’nun 
yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt 
Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına 
geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı 
farklı köşelere gönderdi: 1-1. 19. dakikada 
Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia’nın 
savunmanın arkasına pasında kaleci Günay 
ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun 
Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic’in altı-
pasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin 
yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1. 35. dakikada 
Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski’nin 
sağdan ortasında Sagal’ın ceza sahası içinde 
yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano’dan se-

ken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko’nun 
altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano’da 
kaldı. 45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. 
Sagal’ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe 
Tatlı’ya yaptığı müdahalenin ardından hakem 
Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan 
kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gön-
derdi. Sagal’ın 37. dakikadan bir sarı kartı bu-
lunuyordu. Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars 
Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı nefes kesti

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye 
çıkardı. Ani gelişen atakta sol kanattan ceza 
sahasına giren Kerim Frei, topu arka direkteki 
Ahmed Musa ile buluşturdu. Nijeryalı forvetin 
rakip 2 futbolcuyu çalımladıktan sonra yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 90+4. 
dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Kitsi-
ou’nun uzun pasında Djilobodji’nin kafayla 
indirdiği top, Zukanovic’e çarpıp tekrar bu 
oyuncunun önünde kaldı. Djilobodji’nin çıkar-
dığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 
3-2. Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-2 
galip ayrıldı.

Karagümrük zaferle başladı

SÜPER Lig’e 18 yıl aradan 
sonra dönen Altay, 2021-2022 
sezonu ilk maçında Yukatel 
Kayserispor’u 3-0 yenerek lige 
galibiyetle başladı. Bornova 
Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki 
karşılaşmanın ilk yarısını Da-
ouda Bamba’nın golleriyle 2-0 
üstün tamamlayan Altay, ikinci 
yarının sonuna doğru Thaciano 
ile bir gol daha buldu. Siyah-be-
yazlı ekip müsabakadan 3-0 
üstün ayrıldı. Geçen sezon TFF 
1. Lig play-off finalinde Süper 
Lig vizesi alan Altay, ilk haftayı 
galibiyetle tamamladı.
Bamba’dan 2 gol

Siyah-beyazlı ekibin Norveç’in 
Brann takımından kadrosu-
na dahil ettiği Fildişi Sahilli 
Bamba, Altay kariyerine 2 golle 

başladı. Müsabakanın ilk yarı-
sında fileleri 2 kez havalandıran 
Bamba’nın 1 golü VAR’dan 
gelen uyarı üzerine hakem Suat 
Arslanboğa tarafından geçerli 
sayılmadı. Altay’ın bir diğer 
transferi Thaciano da sonradan 
dahil olduğu oyunda takımının 
3. golüne imza attı. Siyah-beyaz-
lı ekibin bir diğer yeni oyuncusu 
Cesar Pinares ilk maçında 1 
asistle oynadı.
Mustafa Denizli kaybetmedi

TFF 1. Lig’de bitime 2 hafta 
kala Altay’ın başına geçen 
Mustafa Denizli, siyah-beyazlı 
ekibin başında galibiyet serisini 
6 maça çıkardı. Geçen sezon 
Denizli yönetiminde ligde Üm-
raniyespor ve Bandırmaspor’u 
mağlup eden siyah-beyazlı 
ekip, play-off’ta İstanbulspor’la 
oynadığı 2 maçı da kazandıktan 
sonra play-off finalinde Altınor-
du’yu yendi. Altay, Süper Lig’e 
de Yukatel Kayserispor galibi-
yetiyle başladı.

Altay efeler Altay efeler 
gibi başladıgibi başladı



Simon Deli’nin pazarlıklar sırasında fi yat artırmasıyla yönetim 
yeniden Nicolas N’Koulou’ya yöneldi. Torino’dan ayrılan 31 
yaşındaki savunmacıyla bir kez daha temas kuruldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı’nda erkekler 400 metre engelli 
finalinde 47.81’lik derecesi ile 

6’ncı olan milli atlet Yasmani Co-
pello Escobar, eşi Elif ile birlikte 
gerçekleştirdiği Türkiye Spor Yazar-
ları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi 
ziyaretinde açıklamalarda bulundu. 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki yarış 
sonrası yaptığı açıklamalar sonrasında 
duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını 
tutamayan Yasmani Copello Escobar, 
“Ben eğer ağlıyorsam bu gerçekten 
içimden geldiği içindir. Bunu başka 
bir hisle yapmam mümkün değil. Her 
zaman her röportajımda söylediğim 
gibi, Türkiye’ye çok teşekkür ediyo-
rum. Bugüne kadar yaptığım her şeyi, 
kazandığım her madalyayı Türkiye’ye 
borçluyum. Önemli bir konu da şu 
ki yüzde yüz Türkçe konuşamamam 
benim hislerimi azaltıyor anlamına 
gelmiyor. Türkçe konuşmamam de-
mek ben bu ülkeyi daha az seviyorum 
demek değil. Lütfen bu konuda beni 
yanlış anlamasınlar. Benim o kadar 
yorucu ve stresli bir hayatım var ki 
bu kadar üst seviyede spor yapmak 
antrenman yapmak beni çok yoruyor 
ve tüm bu yoğunluk benim Türkçe 
öğrenmemi zorlaştırıyor. Türkçe için 
çok büyük bir zaman ayırmam gerekli 
fakat şu anki seviyede yaptığım spora 
bakacak olursak pek mümkün değil. 
Ellerim soyuluyor çoğu zaman, vücu-
dumda yaralar çıkıyor. Böyle stresli 
bir hayatım var ama ben inanıyorum 
ki spor hayatım bitip aile hayatım 
başladığında iyi Türkçe konuşabilece-
ğime inanıyorum. Her zaman en iyimi 
vermeye çalışıyorum. Her zaman Tür-
kiye için madalya kazanmak istiyorum. 
Kendimi bu konuda baskılıyorum” 
diye konuştu. 
Adım adım gitmek bu işin temelidir

Mücadele ettiği alanlarda her za-
man finalde yer alması ile ilgili konu-
şan Yasmani Copello Escobar, “Kü-
çükken hedefim bütün yarışlarda final 
oynamaktı. Madalya kazanmam için 
önce finalist olmam lazımdı. Hep böy-
le düşündüm. Eğer finaldeysem her 
şey olabilirdi, madalya kazanabilirdim. 
Benim için adım adım gitmek önemli, 
örneğin olimpiyatta önce 40 kişiyi 
elemelisiniz ki finale çıkabilesiniz. 
Adım adım gitmek bu işin temelidir. 
İdol olmak bu beni çok heyecanlan-
dırıyor hala, alışmış olmama rağmen 
hala heyecanlanıyorum. Ankara’daki 
pistte mesela her 50 metrede bir 
çocuk ile fotoğraf çektirdim. Bu kadar 
ilgiyi beklemiyordum, çok mutluyum 
çocukların kalbine dokunduğum için” 
ifadelerini kullandı. 
En iyi dereceye rağmen yorulmadım

Olimpiyatlardaki final müsabakası 
ve rekoru ile ilgili konuşan Yasmani, 
“Bu sene kırılan ilk dünya rekorunda 
da sahadaydım. Onun da bir parçasıy-
dım, onun ardından heyecanlanmaya 
başladım. Samimi olmak gerekirse 
yarış o kadar hızlı oldu ki ne ben ne 
de arkadaşlarım ne olup bittiğini 
anlamadık. Hislerimizi bile hatırlamı-
yoruz. Hatta yarış bittiğinde yorgun 
bile değildim ki en iyi derecemi 
yapmama rağmen yorulmadım. Daha 
da fazlası olabilirmiş. Ben belki daha 
hızlı koşabilirdim, rekoru aşağı çekebi-
lirdim ama olaylar çok hızlı gelişti ve 
olağanüstü şeyler oldu. Anlamadım 
nasıl bittiğini. Bu sezon bitmeden de 
Türkiye rekorunu aşağı çekmeyi plan-
lıyorum” şeklinde konuştu.

Kariyerinin devam etmesi ve 2024 
Olimpiyatları hakkındaki düşünceleri 
sorulan Yasmani, “Yıl yıl gitmeyi 
tercih ediyorum, spor bu, sakatlık ola-
bilir, performans düşüklüğü olabilir. 
Yaşadığım şeyler bunlar, çünkü bu 
hislere yakınım biliyorum, sakatlık 

yaşıyorum sürekli. O yıla gelebilirsem 
ne mutlu bana” dedi.
Şu an bir şey diyemiyorum

Yasmani, hayatını Türkiye’de sür-
dürmek istediğini ifade ederek şunları 
dile getirdi: “Ben hayatımı burada 
sürdürmek istiyorum, burada evli 
olduğum için de benim hayatım artık 
burada. Tabii ben aktif bir sporcu-
yum, belki bakanlıkta bir görev almak 
isterim. Antrenörlük konusu hakkında 
şu an için bir şeyler söyleyemiyorum 
çünkü önce sporu bırakmam lazım. 
Aile hayatımızda planladığımız şeyler 
var, bir çocuk sahibi olmayı istiyoruz 
ama ben şu an kendimi göz önüne 
aldığımda atletizm çok emek verilen 
ve acı çekilen bir spor dalı. Açıkça 
söylemek gerekirse çocuğumun bu 
yollardan geçmesini istemem fakat 
büyüdüğünde benim yarışlarımı izler 
ve benim gibi olmak isterse, kanatla-
rını açıp bu spor dalına uçmak isterse, 
kanatlarını kırmam desteklerim engel 
olmam.”

Kübalılar Atatürk’e aşık
Küba halkının Mustafa Kemal 

Atatürk ile çok ayrı bir bağı olduğu-
nun sorulması üzerine de Yasmani, 
“Aslında çocukken bilmiyordum ama 
sürekli etrafında olduğum biriydi. 
Biz Havana’da parkta oynarken aynı 
parkta bir Atatürk büstü vardı. Oraya 
sürekli çiçekler geliyordu, bakımı ya-
pılan bir yerdi. Biz de kendi aramızda 
konuşuyorduk bu isim önemli bir isim 
olmalı ki sürekli bakımı yapılıyor di-
yorduk. Hatta şöyle derdik; ‘Küba’dan 
biri mi de bu kadar ilgi görüyor, çiçek 
alıyor.’ Sonra anladık tabii o Atatürk, 
Türkiye’nin kurucusu. Aslında bu film 
gibi düşünsenize çocukluğunuzun 
geçtiği ortamdaki liderin ülkesine 
gidip O’nun bayrağını taşıyorsunuz. 
İnanılmaz bir duyguydu, kader diyelim 
buna, kaderimiz orada yazılmış gibi. 
Hatta eşimle orayı ziyaret ettiğimizde 
yine film şeridi gibi gözümün önün-
den geçti tüm çocukluğum ve şimdiki 
hayatım. Hepsi birbiriyle bağlantılı” 
şeklinde konuştu.
Kapadokya’yı görmek isterim

Türkiye’de gezmeyi sevdiği yerler 
ve en sevdiği yemek hakkında da ko-
nuşan Yasmani, “Sürekli yurt dışında 
kamplarda yarışlarda olduğum için 
spor hayatımı bitirdiğimde Türkiye’nin 
her yerini her karışını gezmek tanımak 
istiyorum. Sonra şöyle düşünüyorum; 
neden başka yere gideyim ki? Benim 
ülkem diğer bütün ülkelerden güzel. 
Kapadokya’yı görmek istiyorum, orayı 
merak ediyorum. Bir zaman ayırıp 
kendime oraya gideceğim. Aslında 
yemeklerin hepsini çok seviyorum, 
Türk yemekleri çok güzel ama en çok 
kuru fasulye yemeyi seviyorum. Tabii 
tatlı olarak da baklava çok güzel, onu 
da çok severek yiyorum” dedi.

Eşi Elif’in en çok hangi yemeği 
güzel yaptığının sorulması üzerine 
Yasmani, “Ben aslında yemek yapa-
madığını düşünüyordum fakat her 
yemeği çok güzel yaptığını öğrendim” 
ifadelerini kullandı. DHA

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ
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gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
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kurtulma adna önemli bir galibiyet

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar, “Tür-
kiye’ye çok teşekkür ediyorum. Bugüne 
kadar yaptığım her şeyi, kazandığım her 
madalyayı Türkiye’ye borçluyum” dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yine zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim de 
amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. Hem ligi hem de Avrupa kupalarını beraber götürmek istiyoruz” dedi

Çalımbay her şeyin en güzelini istiyor

Küllenen aşk!

KAZANDIGIM 
HER SEYi

TURKiYE’YE 
BORCLUYUM

YASMANİ son olarak 
Fenerbahçeli taraftarlara şu 

mesajı verdi: “Fenerbahçe, ka-
riyerimin başlangıcında çok büyük 
bir yere sahip. Bana inandıkları ve 
beni destekledikleri için onlara çok 

teşekkür ediyorum. Onların bu 
desteğine layık olabilmek için 
önümüzdeki yıllarda da elim-

den gelenin en iyisini 
yapacağım.”

FenerbahçeFenerbahçe
çok özelçok özel

SİVASSPOR Teknik Direktörü 
Rıza Çalımbay, ligde oynayacakları 
Konyaspor maçı öncesinde açıkla-

malarda bulundu. UEFA Avrupa Kon-
ferans Ligi 3’üncü tur maçında Dinamo 
Batumi’yi eledikleri için mutlu oldukları-
nı belirten Çalımbay, “Geriye düşmemi-
ze rağmen oyundan kopmadık. Hem tak-
tik değişiklik olsun hem sonradan oyuna 
aldığımız arkadaşlar çok verimli oldu. 
Taraftarlarla da iyi bir şekilde bütün-
leşince maçı güzel bir şekilde bitirdik” 
diye konuştu. UEFA Avrupa Konferans 
Ligi Play-Off Turu’nda Kopenhag ile 
oynayacakları karşılaşmayı da değer-
lendiren Çalımbay, “İyi ve disiplinli bir 
takım. Kopenhag sürekli şekilde liginde 

şampiyon olur ya da Avrupa kupalarına 
gider. Bundan sonra iyi takımlar kaldığı 
için zor bir maç olacak. Hem lig hem de 
kupayı götürmeye çalışacağız. Sakatlıklar 
olmazsa onun dışında sıkıntı olacağını 
sanmıyorum. Bu turu da geçmek için 
ne gerekiyorsa yapacağız. Takımı-
ma yürekten güveniyorum inanıyo-
rum” şeklinde konuştu.

Ligi iyi bir yerde bitireceğiz
Çalımbay, Süper Lig’in başla-

masıyla birlikte daha hazır 
hale geleceklerini ve 
herkesin kapasitesini 
ortaya koyduğu tak-
dirde çok başarılı 

olacaklarına inandığını söyledi. Süper 
Lig’de yeni sezonunun tüm takımlara 
hayırlı olmasını dileyen Çalımbay, “Yine 
zorlu bir lig başlayacak. Tabi ki bizim 
de amacımız ligi iyi bir yerde bitirmek. 

Hem ligi hem de Avrupa kupalarını 
beraber götürmek istiyoruz. Bizim 

için final maçı niteliğinde bir 
Kopenhag maçı oynayacağız. On-
dan önce oynayacağımız İttifak 
Holding Konyaspor maçı bizim 
için en önemli maçlardan bir 

tanesi. Kendi sahamızda oy-
nayacağımız için maçı iyi 

bir şekilde bitirmemiz 
gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

3 KULVARDA uzun 
bir maratona girecek 
olan Bordo-Mavili-

ler, Vitor Hugo ile Edgar 
Ie’nin arkasına kaliteli bir 
stoper almayı hedefliyor. 
Bu doğrultuda çalışmalar 
tam gaz devam ederken, 
gündeme Club Brugge 
forması giyen Simon Deli 
girmişti. Fildişili oyuncu 
ile yapılan pazarlıklar 
olumlu ilerlerken, bir 
anda menacerinin fiyat 
artırmasıyla görüşmeler-
den sonuç alınamadı.

Trabzonspor da daha 

önceden temas kurulan 
listenin ikinci sırasın-
daki Nicolas N’Kou-
lou’ya yöneldi. 
İtalyan ekibi 
Torino’nun ser-
best bıraktığı 
31 yaşındaki 
savunmacıyla 
bir kez daha 
görüşüldü. Şu an 
için taraflar arasında bir 
anlaşmanın olmadığı öğ-
renilirken, Bordo-Mavili 
yönetimin en kısa sürede 
bir stopere imza attırmayı 
düşündüğü biliniyor.

sanmıyorum. Bu turu da geçmek için 
ne gerekiyorsa yapacağız. Takımı-
ma yürekten güveniyorum inanıyo-
rum” şeklinde konuştu.

iyi bir yerde bitireceğiz
Süper Lig’in başla-

masıyla birlikte daha hazır 
hale geleceklerini ve 
herkesin kapasitesini 

Hem ligi hem de Avrupa kupalarını 
beraber götürmek istiyoruz. Bizim 

için final maçı niteliğinde bir 
Kopenhag maçı oynayacağız. On-
dan önce oynayacağımız İttifak 
Holding Konyaspor maçı bizim 
için en önemli maçlardan bir 

tanesi. Kendi sahamızda oy-
nayacağımız için maçı iyi 

bir şekilde bitirmemiz 

Simon Deli’nin pazarlıklar sırasında fi yat artırmasıyla yönetim 
yeniden Nicolas N’Koulou’ya yöneldi. Torino’dan ayrılan 31 
yaşındaki savunmacıyla bir kez daha temas kuruldu

Küllenen aşk!Küllenen aşk!
bir şekilde bitirmemiz 
gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

önceden temas kurulan 
listenin ikinci sırasın-
daki Nicolas N’Kou-

görüşüldü. Şu an 
için taraflar arasında bir 
anlaşmanın olmadığı öğ-
renilirken, Bordo-Mavili 
yönetimin en kısa sürede 
bir stopere imza attırmayı 
düşündüğü biliniyor.

bir şekilde bitirmemiz 
gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Süper Lig’i Giresunspor maçıyla açacak olan Galatasaray’da 
transfer çalışmaları sürüyor. 8 transferi resmen bitiren Aslan’da 
yeni takviyeler kapıda bekliyor. Avrupa maçlarında Muslera’nın 
formsuzluğu dikkat çekerken yerine kaleyi devralan İsmail Çipe 
beklentilerin altında kaldı. Yönetim transfer kararı alırken 
Süper Lig yıldızı Doğan Alemdar için pazarlıklar başladı.

Kaleci operasyonu

Gazete çağırdı
vatandaş koştu
FANATİK Gazetesi’nin “Herkes 
Buraya, Runatik’le Koşmaya” sloga-
nıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu 
etkinliği Runatik, bugün düzenlendi 
İstanbul Caddebostan Sahil’den saat 
08.00’de alınan startla Bostancı’ya ko-
şan sporseverler, etkinlikten çok mem-
nun kaldıklarını ve bu tip etkinliklerin 
artarak devam etmesini dilediklerini 
söyledi. Etkinlikte sporseverlere üzerin-
de “Runatik” yazılı koşu atleti, bileklik, 
maske ve su hediye edildi. Fanatik Ga-
zetesi Yazı İşleri Müdürü Tolga Umay, 
Runatik’in devam edeceğini ve düzenli 
hale geleceğini dile getirerek, “Bizim 
için bir ilk, bir deneme oldu. Pandemi 
sonrasında sokağa çıkmayı, yürümeyi, 
koşmayı özlemiştik. İnsanlar da özle-
miş, sahiller çok kalabalık. Böyle bir 
kampanyaya başlamak istedik. Bizim 
için bir prova niteliğinde oldu. Runatik, 
bundan sonra da devam edecek. Sa-
hilde yürüyüp, koşmak için her zaman 
tekrar bir araya geleceğiz” dedi.



a vcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli
Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Birimi So-
rumlusu Dr. Ahmet Abbasoğlu, Sağlık

Müdürü Turgut Çalışkan ile birlikte toplumun
her kesimine ulaşmak için hazırladığı proje
kapsamında geçen hafta camide Cuma namazı
için gelenlere bilgilendirme yapıldı. Büyük ilgi
gören mimberdeki bilgilendirme çalışması ar-
dından 100 bini aşkın nüfusu ile ilçenin en kala-
balık mahallesi Yeşilkent’teki Cemevi’nde
benzer çalışma yapıldı. Cemevi yetkilileri ile ya-
pılan görüşme ardından Sağlık Müdürü Çalış-
kan ve Dr. Abbasoğlu’nun da aralarında
bulunduğu 5 kişilik ekip 150 doz aşıyı alarak
Yeşilkent Cemevi’ne gitti.

Tek çözüm aşı

Görevliler koronavirüs için uygulanan BioN-
Tech, Sinovac aşılarını yaptırmak isteyenlere

form dağıttı. Cemevi bahçesindeki kameriyeler
birer ‘aşı odası’na dönüştürülürken gelenler ge-
rekli kontrollerin ardından bir, iki veya üçüncü
doz aşılarını oldu. Cemevi Başkanı Arslan
Uzun, cemevi aşılama çalışmasının çok yararlı
olduğunu belirtirken, gündüz işe gidenlerin
randevu almada zorlandıklarını böylece herke-
sin koşarak geldiğini söyledi. Hacı Bektaş Veli
Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan
Geçmez de, "Bütün sivil toplum örgütleri aşı-
lama çalışmalarına destek vermeli. Aşının tek
çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Bu çok kıymetli
bir çalışma" dedi.

Cami cemevi her yerde aşı yapacağız

Dr. Ahmet Abbasoğlu, gördükleri ilgiden çok
memnun olduklarını ifade ederken, “İnsanlar
göründüğü kadarıyla çok fazla tereddüte düş-
meden gelip aşı oluyorlar. Burada sadece biraz
daha kolaylık sağlamaya çalıştık. Zaten ran-
devu sistemi ile aşılama yapılıyor. Günü gelen-

lerin biraz da seferberlik havası ile bunu hızlan-
dırmayı hedefliyoruz" dedi. Sağlık Müdürü
Turgut Çalışkan, Muharrem ayının mübarek
olmasını dilerken, “Daha önce camide yaptığı-
mız çalışmayı cemevinde sürdürmekteyiz. İste-
diğimiz orana ulaşıncaya kadar çabamızı
sürdüreceğiz” dedi. İlk etapta geçirilen 150 doz
aşının tükenmesi üzerine destek amacıyla yeni-
den aşı getirildi. Saat 23.30'a kadar süren çalış-
mada 4'üSinovac, 216'sı BioNTech olmak
üzere toplam 220 doz aşı yapıldı.
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TeKirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova
Mahallesi'nin sahilindeki çalışmalar, AK Par-
tili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in vatan-
daşın taktirini toplamasını sağladı. Sahili çok
beğendiklerini aktaran semt sakinleri, bele-
diye yönetimini tebrik ederek; “Ortaya çıkan
manzara çok değerli. Altınova sonunda
hak ettiği değeri buldu” ifadelerini kul-
landı. Sahilde devam eden yürüyüş
alanı, futbol sahaları ve park yapımları-
nın ilçeye değer katacağını da anlatan
mahalle sakinleri, “Ağaçlandırmaların
yapılması ve gece lambaları da çok an-
lamlı. İnsanların nihayet ailesi ile bir-
likte gelip güzel zaman geçirebileceği

bir yere kavuşuyoruz dedi.

Tekirdağ için her şeyi yaparız

Konuya ilişkin Damga'ya konuşan Süley-
manpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise
seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getir-

diğini söyledi. Yüksel, “Bugüne kadar ne
söyledi isem, ne söz verdi isem onları ya-
pıyor, yerine getiriyorum. Kendimi Sü-
leymanpaşa'ya ve Süleymanpaşa halkına
hizmete adamış durumdayım. Tekirdağ
için her türlü adımı attık, atmaya da
devam edeceğiz. Bizim hemşehrilerimiz
her şeyin en güzelini hak ediyor” şek-
linde konuştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa
ilçesi Altınova Mahallesi'nin
sahilinde süren çalışmalar,
vatandaşların beğenisini
topladı. Belediye yönetimini
tebrik eden ilçe sakinleri,
“Altınova sonunda hak ettiğini
buldu” dedi. Konuya ilişkin
Damga'ya konuşan
Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel ise 
“Ekstra bir durum yok. Seçim
öncesi ne söz verip ne söyledi
isem onu yapıyorum” dedi

ne söyledi isem
onu yapıyorum

İRFAN
DEMİR

ÖZEL HABER

Koronavirüs 
ile mücadele kapsamında

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde
cemevinde aşı çalışması

gerçekleştirildi. Sağlık ekibi 
150 doz aşı yaptı

YAKUP TEZCAN
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İyi ki Kızılay var
Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından Kızılay
tüm imkanlarını seferber ederek Sinop, Bartın, ve Kastamonu’da 1091 afet
uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Selden
etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı
yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da yürütüyor
Kızılay, selden etkilenen 142 binden
fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Bin
91 afet uzmanı ve gönüllü ile çalışma-
larını devam ettiriyor. 9 ikram aracı ve
49 operasyon aracı bölgede destek ve-
riyor. 97 binden fazla kişiye sıcak
yemek dağıttı, 44 binden fazla ku-
manya ile beslenme hizmeti verdi. 50
binden fazla ikramlık malzeme ve 850
bin litreden fazla temiz su dağıtımı ger-
çekleştirdi.
Kızılay Kastamonu Bozkurt ve Sinop

Ayancık’taki yardım çalışmalarının
yanı sıra selden etkilenen köylere de su,
ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştı-
rıyor. Ulaşılamayan köylere Türk Si-
lahlı Kuvvetleri helikopterlerle yardım
malzemesi dağıtıyor. Kızılay da heli-
kopterlere yardım sevkini sağlıyor. Ay-
rıca psikososyal destek ekipleri ile
afetin olumsuz etkilerini en aza indir-
mek için sahada çalışmalarını sürdüren
Kızılay afetzede ailelere ulaşarak psiko-
sosyal destek sağlıyor.

Bahçelievler Belediyesi; Kastamonu,
Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel ve su
baskınlarına yönelik çalışmalara destek
olmak amacıyla toplam 18 personel, 7 ara-
cını selden en fazla etkilenen Kastamo-
nu'nun Bozkurt ilçesine gönderdi. Sel
felaketinin yaşan-
masının hemen
ardından, AFAD
koordinasyo-
nunda çalışmak
üzere bölgeye
gönderilen 7 kişi-
lik Arama Kur-
tarma Birliğinin
ardından, şimdi

de 11 personel ve 1 Mobil Aşevi, 1 Hafriyat
Kamyonu, 1 iş makinası ile yardım malze-
mesi taşıyan araçlardan oluşan yardım kon-
voyunu selden en fazla etkilenen
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdi.
Bölgeye hareket eden yardım konvoyunda,

yiyecek ve içecekler-
den oluşan gıda
malzemelerinin
yanı sıra bin kişilik
çocuk, bay ve bayan
giysisi bulunuyor.
Yardım ekibinin ta-
mamının AFAD ko-
ordinasyonunda
çalışacağı bildirildi.

Bahçelievler
yardım gönderdi

CemevInde
aSI oldular


