
17 Ağustos Depremi'nin üzerin-
den 23 yıl geçti. Merkez üssü Ko-

caeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki
deprem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve
mal kaybına neden oldu. Resmi kayıt-
lara göre 17 bin 480 kişinin haya-
tını kaybettiği depremde 
fay hattının ortasının
kırılması 'Büyük
Marmara
Depre-

mi'nin ne zaman meydana geleceğiyle
ilgili endişe yaratıyor. Büyük depremin
beklenmesine rağmen İstanbul'da 
birçok vatandaş riskli binalarda yaşam-

larını sürdürmeye korkarak devam
ediyor. Fatih, Sultangazi, 

Bağcılar, Bahçelievler gibi
ilçelerde kolonları ha-

sarlı, demirleri çürü-
müş ve paslı 40

yaşın üstünde
birçok bina

bulunu-
yor. I
SAYFA 8 İstAnbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti Genel Merkezi'nde 

düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı'nda konuştu.  Muhalefeti
eleştiren Erdoğan, “21 yılda yaşanan
onca değişime rağmen millete tepeden
bakan üstenci CHP zihniyeti, yerinde
saymayı sürdürüyor. Bırakın zaten ye-
rinde sayıp dursun. Türkiye'nin katet-
tiği onca mesafeye rağmen CHP ve
yandaşları değişmemekte, kendilerini

yenilememekte
ısrar ediyorlar. 27
Mayıs’tan itiba-
ren demokrasimi-
zin askıya alındığı
vesayet girişimle-
rinin hepsinin ar-
kasında işte bu
baskıcı, jakoben,
dayatmacı zihni-
yet var” dedi.
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CHP yerinde
saysın dursun

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

CHP Genel Başkan
Yardımcı ve Parti Söz-

cüsü Faik Öztrak düzenlediği
basın toplantısında gündeme
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Öztrak, “Erdoğan, kendi be-
denine saray elbisesi diktirmek
isteyince amaca ulaşmak için
her aracı meşru saydı. Yolsuzluk, yoksulluk
ve yasaklarla mücadele sözü vererek işba-
şına gelen parti, ülkemizi yolsuzluğa, yok-
sulluğa ve yasaklara batırdı. Kınadıkları
ne varsa onunla sınandılar ve hepsinde de
sınavı kaybettiler” diye konuştu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir
açıklama yaparak gündeme ilişkin fikirlerini pay-

laştı. Bahçeli, “Türkiye'nin ufkunu perdelemek, enerji-
sini tüketmek, manevi direncini kırmak gayesiyle emre
amade bekleyen iç ve dış odaklar eş zamanlı faaliyet
halindedir. Fırsatçılar devrede, fesat yuvaları tetiktedir.
Bilsinler ki biz bayrağa uzanan o eli tutar kırarız. Ege-
menlik haklarımıza dil uzatan, milli varlığımıza göz
koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına
en ağır biçimde katlanacaklardır” dedi. I SAYFA 7
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RiSKLi BiNALARDA
TEHLiKELi YASAM!
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Tarım Kredi Kooperatifi marketle-
rinde 30'u aşkın üründe Indirim ya-

pıldı. İndirimler bugünden itibaren geçerli
oldu. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur,
mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünler, tam
yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz,
kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo
havlu gibi ürünlerde fiyatlar düştü. Daha
önce 5 kilosu 64 lira 50 kuruş olan un,
bugün itibarıyla 50 lira oldu.  I SAYFA 4
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Beklenen İstanbul Depremi'ne rağmen kentte çok sayıda
riskli binada yaşam devam ediyor. Kiracıların uygun
olduğu için kaldığı dairelerde, ev sahipleri de yüksek 
kiralar nedeniyle binalarında oturmaya devam ediyor

HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEKİ SU BASKINLARI VE
SELLERLE GÜNDEME GELEN İSTANBUL'DA DÜN DE TABLO DEĞİŞMEDİ:

İstanbul’da dün etkisini gösteren sağanak
yağış, çeşitli ilçelerde su baskınlarına ve sele
neden oldu. Arnavutköy’de ev ve iş yerlerini 
su bastı, Beykoz’da Küçüksu Deresi taştı.
Sarıyer’de hastaneyi su basarken, Avcılar’da da
ilçe kaymakamlık binasının zemin katı sular
altında kaldı. Kağıthane’de toprak kayması
yaşandı, Ataşehir de ise yol çöktü

Dün İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış,
şehri tam anlamıyla birbirine kattı. Beykoz'da 

Küçüksu Deresi taşarken, 1 cami olmak üzere çok sayıda
ev ve iş merkezi sular altında kaldı. Sarıyer'de de tablo fark-
sızdı. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı
katı su altında kaldı. Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Mer-
kezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.
Şiddetli yağmur nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da da yol çöktü.
Araç sürücüleri çöken yolda güçlükle ilerledi. Kağıthane'de
ise toprak kaydı, bir minibüs toprağın altında kalmaktan
son anda kurtuldu. Avcılar'da da Ambarlı Meydanı ve 
çevresindeki yollar göle döndü. Cihangir Mahallesi’ndeki
Avcılar Kaymakamlığı’nın bodrum katına su doldu. 
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yOl ÇöKmesi, sel, 
TOPrAK KAymAsI yOK yOK

İstanbul'da bastıran sağanak Arnavutköy'de de
su baskınlarına neden  oldu. Atık su kanallarının 

tıkanmasıyla birlikte geri basan yağmur suları birçok ev ve
iş yerini sular altında kalmasına sebep oldu. Arnavutköy
Atatürk Mahallesinde evleri su basanlar her yağmur yağdı-
ğında aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek
sorunlarının kalıcı bir çözüme kavuşmasını istediler. 
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde ise Akarsu Caddesi'nde
bulunan 4 işyeri ve 2 evi yağmur nedeniyle su bastı. 
Kaporta boya atölyesinde sular altında kalan araçlar ve
eşyalar kullanılmaz hale geldi.  Bir market de suyla doldu.
İşyeri ve ev sahipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. 
Olay yerine gelen ekipler dolan yağmur sularına tahliye 
etti. Vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. I SAYFA 8
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Her yAĞmUr yAĞDIĞINDA 
AyNI Şeyi yAŞIyOrUZ

VATANDAŞI UYARACAK

BİRÇOK

YERİ SU

BASTI

YINE YAGMUR
YINE FACIA!

VATANDAŞ KORKSA BİLE OTURMAK ZORUNDA

İNDİRİM YALANI!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Tarım Kredi Koopera-
tifi marketlerindeki ürünlere 'talimatla' indirim yapılma-

sına sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, “Ben perakendecilere indirim
talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet

burnundan soluyor, sen indirim ya-
lanları söylüyorsun. Yapıla yapıla
20-30 kuruşluk indirimler yapıldı.
Her şeyiniz skandal. Utanın be!
Şunu hiç kimse unutmasın. Bu-
rada suç perakendecilerin değil;

ekonomiyi yerle bir eden, üretimi
bitiren Saray iktidarınındır” dedi.
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Anonim türkü 'Samsak Dö-
veci' ile yıldızı parlayan Elif

Buse Doğan, hakkındaki bilinme-
yenleri anlattı. 29 yaşındaki şarkıcı,
“Duşta şarkı söylemek normal
midir?” şeklindeki soruya şu cevabı
verdi: “Normaldir. Ben sürekli söy-
lüyorum. Ama herkesin de genelde
söylediğini düşünüyorum çünkü en
rahat olduğumuz yer, duş. Ben
yolda yürürken de otururken de
şarkı söylerim. Ev temizlerken de
çok söylerim. Çıkamadığım seslere
çıkarım. Bu benim hobim.”
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Duşta şarkı
söylerim!
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söylerim!
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söylerim!
Duşta şarkı
söylerim!
Duşta şarkı
söylerim!
Duşta şarkı
söylerim!
Duşta şarkı
söylerim!

BAYRAĞA UZANAN ELi TUTAR

KIRARIZ

Kınadıkları ne
varsa sınandılar

Saadet Partisi Lideri
Temel Karamollaoğlu,

Bursa'da vatandaşlarla bu-
luştu. “Başkanlık sistemi, istis-
mara açık bir sistem” diyen
Karamollaoğlu, “Tek kişinin
dediği oluyor. Başka kimseyle
müzakere edilemiyor. Mecli-
sin önemi kalmadı. Hâlbuki biz bunu 
yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi 
endekslememek, mutlaka bir istişare 
kurumunun olmasını temin etmek 
arzusundayız” şeklinde konuştu.  I SAYFA 7
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Başkanlık sistemi
istismara açıktır

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Pi-
yade Sözleşmeli Er Atakan Çakır

(22), mayın arama
ve tarama faaliyeti
sırasında kendi 
silahının ateş 
alması sonucu
şehit düştü. Şehit 
Çakır'ın acı haberi,
memleketi Osma-
niye'de yaşayan ai-
lesine ulaştı. 
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Şemdinli’de
1 asker şehit

Recep T. Erdoğan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Batı Karade-

niz Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve
İmza Töreni’ne katıldı. Burada konu-
şan Bakan Varank,  “Enflasyon so-
runu elbette bizim de canımızı acıtıyor.
Ama emin olun; bu sorunun çok
büyük bir kısmı küresel piyasalardaki

dalgalanmalar-
dan kaynaklı.
İnşallah yakın 
zamanda enflas-
yonu da kontrol
altına alarak, 
ülkemizi 2023 
hedeflerine 
çok daha hızlı
ulaştıracağız”
dedi. I SAYFA 6
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Enflasyon 
can acıtıyor

EKONOMİK İTİRAF

Mustafa Varank

İstanbul'un etkisi altına alan 
sağanak yağış nedeniyle Beykoz

Körfez Caddesi'nde dün saat 11.00 
sıralarında restoranın istinat duvarı
çöktü. Restoranda çalıştığı öğrenilen
Emre Arslan, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
sağlık, AFAD ve polis sevk edildi.
Ekiplerin 3,5 saatlik çalışmaları 
sonucunda göçük altından çıkarılan
Arslan'a ilk müdahale olay yerinde ya-
pıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenilen Arslan, hastaneye kaldırıldı.
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İstinat duvarı
üzerine düştü!

YAŞAM SAVAŞI

Orijinalleri 10 bin dolar ve
fazlasına satılan dünyaca

ünlü markaların taklit çantalarında
fiyatlar Bakırköy Pazarı'nda 40 lira-
dan başlayıp, 5 bin 300 liraya kadar
çıkıyor. Satıcıların gerçeğinden ayırt
edilmesinin mümkün olmadığını

savunduğu ürünler bu fiyatlara
alıcı buluyor. Pazardaki en pahalı
çantaların bulunduğu tezgahın sa-
hibi Emin Kılıç, “Orijinalden tek
farkı sertifikası. Başka da bir farkı
yok. İçi dışı aynı, farkını bulana da
hediye ediyoruz” dedi. I SAYFA 4
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Halk indirim
için markette

Kadıköy'de yıkım kararı
alınan bir binada kira

sözleşmeleri bitmemiş olan 
3 kiracı binayı terk etmedi. Kira-
cıları çıkarmak için ise müteah-
hit firma, sokağa ve bina girişine
moloz dökerek apartmanın
yaya girişini engelledi. Kiracılar
durumu emniyet ekiplerine bil-
direrek şikayetçi oldu. I SAYFA 3

ç

Bu kadarına

pes!

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kentte dün sabah saatlerinde
başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde
(AKOM) açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğinin bütün 
dünyanın ortak sorunu olduğuna vurgu yapan ve İstanbul'un
mevsim normallerinin 4 katı üzerinde yağış aldığı bilgisini 
paylaşan Ekrem İmamoğlu, “3-4 gün gün sonra da 
meteorolojiden gelen bilgilere göre, hafta sonunda 
35 dereceye doğru çıkacak olan bir hava sıcaklığını konuşuyor
olacağız ve bu konuda vatandaşlarımızı uyaracağız” dedi

depreme karşı
hazırlanıyor



UZM. Dyt. Sedef Aksu, uçak yol-
culuğunda su kaybı yaşandığı-

nı belirterek, “Uçuşlarda en 
büyük sorun yaşanan su 
kaybıdır. Bir saatlik uçuş, 
ortalama 2 bardak (500 

ml) su kaybına yol açar. Saat 
başı su tüketiminize dikkat 

etmeniz önemlidir. Uçuşta kabin 
havasındaki nem oranının düşüklü-

ğü nedeniyle solunum ve ter yoluyla su 
kaybı artacağından, çok yüksek millere çıkıl-

dığından vücudunuz 
susuz kalabilir. Bu neden-

le uçuş öncesi/sonrası ve uçuş 
sırasında bol su içmekte fayda 
vardır” diyerek açıklamalarını 
sonlandırdı.

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.
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Suyun hayatın sürdürülmesi için 
elzem bir besin olduğunu ifade 
eden İSÜ Medical Park Gazios-

manpaşa Hastanesi’nden Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Sedef 
Aksu, “Hücre içinde gerçekleşen bütün 
hayati metabolik olaylar ve vücudun 
bütün fonksiyonları yeterli miktarda 
suyun tüketilmesi ile sağlanabilmekte-
dir. Su; vücut sıcaklığının düzenlenme-
sinde, besinlerin hücrelere taşınmasında 
ve metabolizma sonucunda oluşan 
artık ürünlerin uzaklaştırılmasında yer 
almaktadır” şeklinde konuştu. Aşırı 
sıcaklar nedeniyle vücutta sıvı kayıp-
larının görülebildiğini belirten Uzm. 
Dyt. Sedef Aksu, “Ağız kuruluğu, baş 
dönmesi ve idrar renginde koyulaşma, 
vücudun susuz kalmasının ilk belirtileri 
olarak karşımıza çıkar. Tüm iç organla-
rın sağlığını olumsuz etkileyen susuz-
luk, böbrek hastalıklarına da davetiye 
çıkarır. Suyun besinlerin bağırsaklardan 
emilip vücut için yararlı yapı taşlarına 
çevrilmesi ve zararlı toksik maddelerin 
atılmasını sağladığını için sıcak hava-
larda su tüketimine dikkat edilmesi 
gerekir. Yaz mevsiminde ya da sıcak bir 
ortamda terleme ile su kaybı fazla ola-
cağından özellikle spor da yapılıyorsa 
ya da fiziksel aktivitede artış varsa suya 
ihtiyaç da aynı oranda artar” dedi.

Kaybettiğiniz suyu yerine koyun
Yeterli miktarda su tüketiminin; 
sporcular için daha fazla performans 
ve daha fazla başarı demek olduğunu 
belirten Uzm. Dyt. Sedef Aksu, şunları 
söyledi: “Spora başlamadan önce yeterli 
miktarda su içmek, spor esnasında olu-
şabilecek susuzluğu geciktirir. Vücudu-
nuz en çok idrar ve terleme yoluyla su 
kaybeder. Spor sırasında kaybettiğiniz 
suyu yerine koymamanız, vücudunuzun 
susuz kalmasına neden olur. Vücudun 
susuz kalması ise sağlık sorunlarına yol 
açabilir. Sporcularda kaybedilen sıvının 
en kısa zamanda yerine konması sa-
katlanmanın önlenmesi, kas ağrılarının 
geciktirilmesi, yorgunluğun geciktiri-
lerek performansın arttırılması açısın-
dan önemlidir. Vücudu toksinlerden 
arındırmak ve vücudun ısı dengesini 
sağlamak için idrarla, dışkıyla, terle ve 
solunumla toplamda yaklaşık 2.5 litre su 
kaybedilmektedir. Bu miktarlar sporcu-
lar için daha da fazladır.”

Su miktarı değişebilir
Egzersizden 2-3 saat önce 400-600 ml, 
egzersizden 30 dakika önce 500 ml ve 
egzersiz sırasında her 15- 20 dakika 
aralıklarla 150-350 ml su tüketilmesi 
önerinde bulunan Uzm. Dyt. Sedef 
Aksu, “Egzersiz sonrasında ise her ½ 
kg kayıp için 450 ml serin su içilmelidir. 
Egzersiz sonrası suyun miktarında bir 
diğer kriter de idrarın rengidir. İdrarın 
rengi açık oluncaya kadar sporcunun su 
içmesi önerilir. İdrarın rengi çok koyu 
ve kokusu iyice ağırlaşmışsa asitlenme-
niz yüksek demektir” dedi.

İhtiyaçlar değişebilir
Günlük su tüketimi kişiden kişiye, 
yaşam tarzına, cinsiyete, yaşa, sağlık 
durumuna, mevsime, iklime, fiziksel 
aktiviteye, terleme durumunuza, yaptı-
ğınız spor çeşitleri gibi faktörlere bağlı 
olarak değişiklik gösterebileceğini işaret 

eden Uzm. Dyt. Sedef Aksu, 
şu bilgileri paylaştı: “Normalde 
ortalama yetişkin bir insana 
2-2,5 litre su tüketmesi tavsiye 
edilir. Ancak herkesin tüketme-
si gereken besin maddeleri gibi 
su miktarı da farklılık gösterir. 
Örneğin, çok sıcak bir havada 
evde oturan kişi ile güneşin 
altında, ağır şartlar altında ça-
lışan bir işçinin ihtiyacı olan su 
miktarı aynı olamaz. 70 kiloluk 
bir insan ile 120 kiloluk bir 
insanın da ihtiyacı olan su miktarı aynı 
değildir. Kilo yani hacim arttıkça vücu-
dun suya olan ihtiyacı artar. Örneğin, 
70 kiloluk biri günde 2 litreye kadar, 
120 kiloluk biri ise 3-3.5 litreye kadar 
su içebilir. Fiziksel aktivite düzeyleri, 
çalışma şartları, çalıştığı ortam (masa 
başı, sahada çalışan vb.) da miktarlarda 
farklılıklara yol açar. Aşırı su tüketimi 
ise böbrekleri yormaktan başka işe 
yaramadığı gibi zararlıdır. İçilen sıvı 
su olmalıdır. Nitekim su yerine içilen 
çay ve kahve vücuttan su kaybolmasına 
neden olur. 1-3 yaşındaki bebeklerde 
günde ortalama 1.3 litre, 4-8 yaş aralı-
ğında 1.4 litre, 9-13 yaşta kızlarda 2.1 
litre, erkeklerde 2.4 litre, 14-18 yaşta ise 
kızlarda 2.3 litre, erkeklerde ise 3.3 litre 
su içilmesi gerekir.”

Hesabı doğru yapmalısınız
Herkesin vücudu için ihtiyacı olan 
günlük ortalama su miktarını hesapla-
yabileceğini belirten Uzm. Dyt. Sedef 
Aksu, bunun basit formülünü şu şekilde 
açıkladı: “Günlük su ihtiyacınızı kış 
aylarında 30ml/kg, yaz aylarında ise 35 
ml/kg olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 
70 kg bir birey için günlük ihtiyaç 2,1 lt 
(70x30=2100 ml) iken 100 kg biri için 3 
litredir (100x30=3000 ml). Yaz ayların-
da günlük su gereksinimi; 35 ml X vücut 
ağırlığı (kg) şeklinde hesaplanabilir. 
Unutulmamalıdır ki, bu miktar spor 
yaptığınız güne, stres durumunuza, eşlik 
eden herhangi bir hastalığınıza göre 
değişiklik göstermektedir. Ayrıca fizik-
sel aktiviteye bağlı olarak terliyor ve su 
kaybediyorsanız ihtiyacınız artar.”

Zamanı bilmek çok önemli
Su içme alışkanlığı kazanmanın sağlığı-
mız için yapacağımız en büyük yatırım-
lardan biri olduğunu ifade eden Uzm. 
Dyt. Sedef Aksu, “Sabah uyanınca, 
kahvaltıdan önce; öğle ve akşam yemek-
lerinden 30 dakika önce ve 2 saat sonra; 
gece uyumadan ortalama 2 saat önce su 
içmek ideal zaman aralığıdır. Bu zaman 
aralıklarında su tüketmek sindirimi 
kolaylaştırır, mideyi rahatlatır, daha az 
kalori almanızı sağlar, vücut ısısını den-
geler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve 
vücut ısısını dengeler. Ancak gece çok 
geç saatte su içmek, uyku düzenimizi 
bozabilir” dedi.

Düzenli su içmenin faydaları
Uzm. Dyt. Sedef Aksu, düzenli su tü-
ketmenin vücut için faydalarını ise şöyle 
sıraladı:

Vücut ısısını dengeler.
Su tüketimi sıcak havalarda vücudu 
serin tutar. Soğuk havalarda da vücut 
izolasyonunu sağlar.

Kan hacmini artırır, böylece hücreler 
için gerekli oksijen ve besinin daha hızlı 
bir şekilde taşınmasını ve kalbin daha 

sağlıklı olmasını sağlar.
Bağırsakların çalışmasını sağlar. 

Dolayısıyla kabızlığı önler.
Su sakinleştirir. Stres, gerginlik 

ve depresyonun etkilerinin azal-
masını sağlar.

Emziren anneler için süt yapıcı 
en önemli kaynaktır.

Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla 
savaşırken vücut direncine katkıda 
bulunur.

Cilt sağlığının korunmasında 
önemli etkileri vardır. Yeterli 

miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, 
parlar, sağlıklı ve genç bir görünüme 
kavuşur.

Ödemin vücuttan atılmasını sağlar.
Yeterli miktarda içilen su metaboliz-

mayı çalıştırır ve hızlandırır.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Su içmek böbrek rahatsızlıklarından 

korur.
Egzersiz yaparken gerçekleşen ka-

sılma ve krampları önlemede yardımcı 
olur.

Eklemlerin kayganlığını için gerekli 
sıvı yoğunluğunu dengeler.

Mide salgısı ve tükürükte bulun-
duğundan, besinlerin daha kolay ve 
hızlı bir şekilde sindirilmesine katkıda 
bulunur.

Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat 
dağınıklığının önüne geçer.

Yaşlılıkta ise hafıza kaybının önlen-
mesine yardımcı olur.

Su içmek, böbrek rahatsızlıklarından 
korur.

Ağız kokusunu önler.

Aşırıya kaçmayın
Suyun eksikliği gibi fazlasının da vücuda 
zararlı olabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. 
Sedef Aksu, “Su tüketiminde aşırıya 
kaçarsanız su zehirlenmesi yaşayabilir-
siniz. Su zehirlenmesinde kalp atışları 
hızlanır ve kan basıncı artar. Su içerken 
miktarlara dikkat edilmelidir” dedi.

SEMANUR POLAT

DIŞLERINIZI
ÖNEMSEYIN

BU HAVALARDABU HAVALARDA
SUSUZ KALMA!SUSUZ KALMA!
Susuz kalmak ya da diğer adıyla dehidrasyonun hayatı tehdit edebileceğini söyleyen Uzm. Dyt. 
Sedef Aksu, “Gün içinde yaşadığımız baş ağrısı, karnımız aç olmasa bile sürekli aç hissetmek, 
kabızlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik, sebepsiz moral bozuklukları, gün içinde duygu durum deği-
şiklikleri yaşamak ve unutkanlık gibi durumlar vücudumuzun susuz kaldığını gösterir” dedi

Yaşam boyu çürüksüz dişler ve genel vücut sağlığı için erken diş hekimi muayenesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. 
Dr. Figen Seymen, “Süt dişleri ebeveynler tarafından geçici olarak düşünüldüğü için çoğunlukla önemsenmiyor. Süt dişlerinin 
bakımının ve çürüklerin ihmal edilmesi, ileride yerlerini alacak olan sürekli dişlerde de çeşitli sorunlara yol açar” dedi

Uzm. Uzm. Dyt. Dyt. 
Sedef Sedef 
AksuAksu

ALTINBAŞ Üniversitesi’n-
den Çocuk Diş Hekimliği 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. 

Dr. Figen Seymen, yanlış alışkan-
lıklar kazanılmadan ve diş çürükleri 
başlamadan önce bebek ve ailesinin 
mutlaka bir çocuk diş hekimi ile ta-
nışmalarını önerdi. Prof. Dr. Seymen, 
erken yaştaki bu ilk muayenelerde 
ailelerin, çocuklarının dişlerinin 
çürümesini önleyici beslenme ve ağız 
bakımı konusunda bilgi edinmelerini 
ve düzenli aralıklarla bebeklerini 
kontrole götürerek diş sağlığını 
kontrol etmelerini söyledi.  Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası 
Pedodonti Derneği (IAPD) ve Ame-
rikan Çocuk Diş Hekimleri Birliği 

(AAPD) ve Türk Pedodonti Derneği 
(TPD) bebeklerin ilk diş hekimi 
muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan 
sonra genellikle 6 ay-1 yaş arasında 
yapılmasını öneriyor. 

Çürüksüz diş mümkün
Yaşam boyu çürüksüz dişler ve genel 
vücut sağlığı için erken diş hekimi 
muayenesinin çok önemli olduğunu 
belirten Prof. Dr. Seymen, “Süt dişleri 
ebeveynler tarafından geçici olarak 
düşünüldüğü için çoğunlukla önem-
senmiyor. Süt dişlerinin bakımının 
ve çürüklerin ihmal edilmesi, ileride 
yerlerini alacak olan sürekli dişlerde 
de çeşitli sorunlara yol açar. Dişlerin 
erken kayıpları da çeşitli beslenme 

bozukluklarına ve dişlerin kapanış 
bozukluklarına neden olur” dedi. 

Diş hekiminden korkmayın
Özellikle çocukların diş hekimine 
alışması, yetişkin yaşlarında da diş 
hekiminden korkmaması için erken 
muayenenin önemini hatırlatan Prof. 
Dr. Seymen, bu dönemin etkilerinin 
yaşam boyu süreceğinin unutulma-
ması gerektiğini söyledi. Çocukluk 
aşılarının takip edildiği gibi çocuğun, 
ağız ve diş gelişiminin de takip edil-
mesini ve gerektiğinde diş çürüğünü 
önleyici yöntemler uygulanmasını 
tavsiye etti. İlk süt dişinin sürmesi ile 
birlikte dişlerin fırçalanmaya başlan-
ması gerektiğini ifade etti.

YAZ TATILINDE SON 
BIR AY ÖNERILERI!

YAZ tatilinde pek çok anne 
baba, çocuklarını sıkmadan, 
eğlenirken öğrenmelerini de 

sağlayacakları aktivite arayışında 
oluyor. Özellikle de okulların açıl-
masında son aya girdiğimiz bugün-
lerde, amaç onları derse zorlamak 
olmasa da, akıllarda ‘eğlenirken 
öğrenebilecekleri, öğrendiklerini 
unutmayıp hafızalarını tazeleye-
bilecekleri’ yöntemleri bulmaya 
çalışıyor. Acıbadem Altunizade 
Hastanesi’nden Uzman Klinik 
Psikolog Fatma Büşra Kaya “Kışın 
yoğun eğitim temposunun ardından 
çocukların eğlenmeleri, gönül-
lerince zaman geçirip kafalarını 
boşaltmaları, zihinlerini ve be-
denlerini dinlendirip yenilemeleri 
oldukça değerli. Ancak çocukların 
okula gitmemesi ve evde geçirilen 
zamanın artması, hele de okulların 
açılmasının yaklaşması ile yeni bir 
rutin oluşuyor. Ebeveyn ve çocuk 
arasında, geçirilen zamanın 
değerlendirilmesi açısından 
çekişmeler başlayabiliyor. 
Okulların açılmasına bir ay 
kalmışken, eğlencenin ve 
sorumlulukların denge içe-
risinde olduğu bir yaklaşım 
modeli benimseyebilirsiniz” 
diyor. Peki ama nasıl? Uz-
man Klinik Psikolog Fatma 
Büşra Kaya, okula geri 
sayımın başladığı bu son bir 
ayda, ebeveynlere, ilkokul, 
ortaokul ve lise çağı çocuklarına 
doğru yaklaşım yöntemlerini an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde 
bulundu. 

Doğru yaklaşım önerileri; 
Her gün bir çiçeği sulama sorum-
luluğu verin. Bu hem bir cana saygı 
duymayı öğretir, hem sorumluluk 
duygusu verir, hem de el-göz koor-
dinasyonu gibi ince motor beceri-
lerinin gelişimini destekler. Aynı 
zamanda sabretmeyi öğretir.  

Oyun saati oluşturun. Hem 
eğlendirici hem öğretici aktiviteler 
yapın. Oyun saatinde televizyon 
ve bilgisayarı kapatın. Süreyi kısıtlı 
tutmak kaydıyla gelişimine katkı 
sağlayacak türde çizgi film gece-
leri düzenleyin. Evde pet şişelerle 

bowling salonu hazırlayabilir, algı 
gelişimine de katkıda bulunabilir-
siniz.

Çocuğunuzun ilgi alanına göre 
kitaplar alın. Kendi kitaplığını oluş-
turmasına yardımcı olun. Okuduğu 
kitapları başkalarıyla paylaşması 
için birlikte ayırın.

Açık havada piknik, yoga ve spor 
gibi aktiviteler, mutluluk hormonla-
rının, dikkat ve odaklanma beceri-
sinin artmasına destek olur. Spor 
ve sanatla ilgilenmesini sağlayarak, 
sağlığının yanı sıra, öz disiplin 
becerisinin gelişmesine, dolayısıyla 
akademik başarının da artmasına 
yardımcı olabilirsiniz.

Beraber yemek hazırlayarak 
aranızdaki bağı güçlendirirken, 
bedensel ve zihinsel gelişimine de 
destek olursunuz. 

Ortaokul öğrencilerine öneriler;
Daha önce deneyimlemediği, yeni 
bir spor aktivitesi hem sosyal çev-
resini genişletmesini sağlar hem de 

ilgi alanlarını keşfetmesine 
destek olur.

Yabancı dil gelişimini des-
teklemek adına, seviyesine 
uygun orijinal dilde filmler 
izleyin.

İlgi alanlarını birlikte 
keşfedin. 

Beraber yüzerek, spor 
aktivitesi yaparak, bisiklete 
binerek, doğa yürüyüşüne 
çıkarak ya da aynı müziği 
dinleyerek zihinsel, ruhsal ve 

fiziksel gelişimine çok büyük katkı 
sağlayabilirsiniz. 

Arkadaşlarıyla bir araya geldiği 
organizasyonlar düzenleyerek pay-
laşımını artırın. 

Lise öğrencilerine önerileri;
Ergen bireyin hayatı deneyimle-
mesi konusunda teşvik ederek, ruh 
ve beden sağlığı gelişimi açısından 
kritik derecede önemli katkı sağla-
yabilirsiniz.

İlgi duyduğu aktiviteye katılımını 
destekleyin. Spor, sanat aktivitesi, 
yoga ve meditasyona yönlendirdin.

Yaşadığınız bölgede tarihi ve tu-
ristik mekanları keşif turuna çıkın, 
sokakları gezin.

Farklı kültürlerin mutfaklarını 
araştırın, birlikte deneyimleyin.

Uzman Klinik Psikolog Fatma Büşra Kaya, okula geri sayımın başladığı bu 
son bir ayda, ebeveynlere, ilkokul, ortaokul ve lise çağı çocuklarına doğru 
yaklaşım yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

BURAK ZİHNİ

Uçakta bile su 
kaybı yaşanır

Uzm. Uzm. Dyt. Dyt. 
Sedef Sedef 
AksuAksu
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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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SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA!
OLAY, geçtiğimiz Cumartesi günü 
Küçükçekmece İstasyon Mahalle-
sindeki bir parkta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında 
henüz bilinmeyen bir nedenle internet üze-
rinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların 
tartışması devam edince kavgaya dönüştü. 
Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat 
saldırmaya başladı. Birkaç kız, karşı gruptan 
aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme 
tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak 
diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir 
süre devam eden kavgaya pakta bulunan 
vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis 
ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar 
birbirinden şikayetçi oldu. Yaşanan mey-
dana kavgası anları ise bir vatandaşın cep 
telefonuna yansıdı. Kadıköy’de yıkım kararı 

alınan binada bulunan 
kiracılar, kira sözleşmele-

rinin devam ettiğini ve bitmeden 
çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın 
yıkım çalışmasını yapan firma ise 
apartman girişine moloz dökerek 
binanın yaya girişini engelledi. 
Sokağa ve apartmanın girişine 
moloz döken kişiler, tüm uyarıla-
ra rağmen kamyonla getirdikleri 
molozu sokağa ve bina girişine 

dökerek olay yerinden uzaklaş-
tı. Olayı emniyete bildiren bina 
sakinleri, molozu döken kişiler-
den şikayetçi oldu. Bina sakinleri, 
dökülen molozun kaldırılmasını 
istedi.

Dağda mı yaşıyoruz?
Apartman sakini Metin Göktaş, 
“Burası müteahhide verilmiş. 
Daire sahiplerine söylemeye bile 
tenezzül etmemişler. Bize bir ka-

ğıt filan gelmedi. Kadıköy’ün gö-
beğinde yaşıyoruz, görüyorsunuz 
durumu yani. Bu da hayvanlık 
yani. Çok özür dileyerek konu-
şuyorum ama. Kadıköy ya burası 
Kadıköy. Çocuklarım bugün dışa-
rı çıkamadı. Beni aradılar, ‘Baba 
evden çıkamıyoruz’ diye. Ben de 
aşağı inip yolu açmaya çalıştım. 
Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın 
önüne moloz dökmek nedir” 
dedi. DHA

Kadıköy’de yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk 
etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve bina girişine moloz dökerek 
apartmanın yaya girişini engelledi. Kiracılar durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu

Küçükçekmece’de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çık-
tı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı

SULTANBEYLI’DE asker uğurlama konvoyu 
oluşturan grup, araçlarla kestikleri yolda drift 
yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların ca-
mından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya 
aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli 
yolculuklarını sürdürdü. Uzundere Fatih 
Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde asker uğur-
laması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy 
oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak 
yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdü-
ren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek 
uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı. 
Eğlence, bulvarın ortasında 3 otomobilin drift 
yapmaya başlaması ile tehlikeli bir şova dö-
nüştü. Bulvar üzerinde ilerleyen konvoy, yolda 
giden hasta nakil ambulansının da aralarında 
kalmasına neden oldu. Ambulans bir süre son-
ra yol kenarına çekerek kurtulurken, konvoy 
uzaklaşarak gözlerden kayboldu. 

Sultangazi’de parkta kavga eden çocukların kavgasına aile büyükleri de 
dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kavga da 1’i polis 5 kişi yaralandı

BU KADARI DA 
OLMAZ ARTIK!

OLAY, saat 15.00 sıralarında 
Alemdar Mahallesi Biçki Yurdu 
Sokak’ta bulunan bir restoranda 

meydana geldi. Bir süreden bu yana 
aralarındaki ortaklığa son vermek 
istedikleri belirtilen Ahmet Çekiç ile 
Savaş Şentürk hisse konusunda anlaşa-
madı. Kısa sürede büyüyen tartışmada 
taraflar birbirlerine bıçak ve tabaklarla 
saldırdı. Bir ara tabanca da kullanılan 

olayın bildirilmesi üzerine polis ekip-
leri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak 
isteyen polis ekibine de saldırı oldu. 
Polis memurları bunun üzerine havaya 
ateş açtı. Kavgada biri polisin kurşunu 
ile olmak üzer iki ortak hafif yaralan-
dı. Çıkan kavgada yaralanan, iki ortak 
Ahmet Çekiç ile Savaş Şentürk farklı 
hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi 
gözaltına alındı. DHA

KADIKÖY’DE sokağın 
artasında birbirleriyle 
kavga eden iki kişiden 

biri diğerini kolundan bıçaklaya-
rak yaraladı. Esnafın sandalye 
fırlattığı bıçaklı saldırgan güç-
lükle ayrılarak polis tarafından 
gözaltına alındı. Dehşet anları 
kameraya yansıdı. Olay, dün 
saat 16.00 sıralarında Caferağa 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
Sokak ortasında tartışan iki kişi 

bir süre sonra kavga etmeye 
başladı. Kavga eden ikiliden 
adının İsmail olduğu öğrenilen 
kişi, cebinden çıkardığı bıçakla 
diğerini kolundan yaraladı. Çev-
re esnafı ile gelen polis ekipleri 
uzun süre kavga edenleri ayır-
maya çalıştı. Bir esnaf, eli bıçaklı 
kişiye sandalye fırlattı. Kavganın 
güçlükle sonlandırılmasının ar-
dından polis İsmail adlı saldırga-
nı gözaltına aldı. 

ORTAKLAR KAVGA 
ETTI: 2 YARALI

Kadıköy’de bıçaklı kavga kamerada

OLAY, saat 17.00 sıralarında Mer-
kez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Gövdesi çürüyen yol kenarındaki ağaç 
kökünden sökülerek aniden yola devrildi. 
Ağacın devrildiği anda altından geçen 
kimsenin olmaması olası faciayı önledi. 
Yola devrilen ağaç nedeniyle cadde her iki 
yönde trafiğe kapandı.  Haber verilmesi 
üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri 
sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek 
caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri 
devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. 
Ağacın kaldırılmasının ardından caddede 
trafik tekrar normale döndü. 

Cadde üzerinde seyir halinde olan İETT 
otobüsü şoförü ara yoldan çıkan araca yol 
verince devrilen ağacın altında kalmaktan 

son anda kurtuldu. İETT şoförü Mustafa 
Bayram, “Önümde bir tane beyaz ara-
ba vardı, aradan çıktı ona yol verdim. O 
da yavaş gidiyordu, bir baktık ağaç yola 
devrildi. Allahtan yürümedik yani. Tam 
önümüze devrildi” dedi. Ağacın devrildiği 
ana tanık olan Alkan Meral ise, “15 dakika 
önce çatırtı sesi geldi, dönüp baktım 
ağaç bu taraftan bu tarafa doğru devrildi. 
Allah’tan altında kalan olmadı” şeklinde 
konuştu. DHA

Sarıyer’de gövdesi çürüyen ağaç yola dev-
rildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı 
olayda yol her iki yönde trafiğe kapandı

AGAC DEVRILDI 
YOL TRAFIGE KAPANDI

MAHALLELI BIRBIRINE GIRDI
OLAY, saat 21.30 sıra-
larında 50. Yıl Mahalle-
si’nde meydana geldi. Bir 

parkta oyun oynayan çocuklar 
arasında kavga çıktı. Parkta bu-
luna çocukların anneleri de tartı-
şarak kavgaya tutuştu. Kavgadan 
haberdar olan diğer aile bireyleri 
de parka gelerek kavgaya dahil 
oldu. Onlarca kişinin kavgası 
caddeye taştı. İhbar üzerine olay 

yerine çok sayıda polis ekibi sevk 
edildi. Polis tarafları ayırmakta 
güçlük çekince takviye ekip gel-
di. Kavgaya karışan çok sayıda 
kişi polis tarafından gözaltına 
alındı. Olayda 1’i polis 5 kişinin 
yaralandığı öğrenildi. Sultanga-
zi Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılan yara-
lıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. DHA

Düğün konvoyunda 
DRiFT YAPTI

ŞEHiR EŞKIYALARI!

BÜYÜKÇEKMECE’DE 
düğün konvoyunda trafiği 
durduran sürücü, damadın 

etrafında drift yaptı. Tehlike dolu o 
anlar cep telefonu kamerası tarafın-
dan anbean görüntülendi. Büyük-
çekmece 19 Mayıs Mahallesi’nde 
çekilen görüntülerde, düğün konvo-
yunda bulunan 34 DMT 043 plakalı 
otomobilin sürücüsü, kavşakta trafiği 
durdurdu. Sürücü, daha sonra da-
madı aşağı indirerek etrafında uzun 
süre drift attı. Damat bazı anlarda 
büyük tehlike 
atlattı. Sürücü-
nün trafiği ke-
serek damadın 
etrafında drift 
attığı o anlar 
cep telefonu 
kamerası tara-
fından anbean 
kaydedildi.  
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O rijinalleri 10 bin dolar ve fazlasına satılan dün-
yaca ünlü markaların taklit çantalarında fiyat-
lar Bakırköy Pazarı'nda 40 liradan başlayıp, 5

bin 300 liraya kadar çıkıyor. Satıcıların gerçeğinden ayırt
edilmesinin mümkün olmadığını savunduğu ürünler bu
fiyatlara alıcı buluyor. Pazardaki en pahalı çantaların bu-
lunduğu tezgahın sahibi Emin Kılıç, "Orijinalden tek
farkı sertifikası. Başka da bir farkı yok. İçi dışı aynı, far-
kını bulana da hediye ediyoruz. TikTok ünlüleri hastalar
bize" dedi. Pazara alışveriş yapmaya gelen Serap Kork-
maz, "Taklit çanta da alıyorum çünkü orijinalleri oldukça
pahalı" diye konuştu. 

Tek farkı sertifikası

Pazarcı Emin Kılıç "300 liradan bin 800'e, 4 bin 300'lere
kadar yolu var. En pahalısı 5 bin lira. Kalite kalite değişi-
yor, beş parmağın beşi de bir değil. Bunun çöpü de var
kalitelisi de var. Ondan ona fiyatlar artıyor ve değişiyor.
Alanlar hasta, ünlüler de hasta. Bu çanta 5 bin 300 lira.
Orijinalden tek farkı sertifikası. Başka da bir farkı yok. İçi
dışı aynı, farkını bulana da hediye ediyoruz. TikTok ün-
lüleri hastalar bize. Takıp takıp buraya geliyorlar, 500'lük
çantaları alıp orijinalmiş gibi alıp hava atıyorlar. Kart ge-
çiyor, komisyon oluyor. Cüzdanlar da 100 ile 500 arası
değişiyor" dedi. Pazarcı Ahmet Tunalı da, "40 liradan
başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Biz orta kalem satıyo-
ruz. Bizim ürünler o kadar orijinal değil. Benimkiler dı-
şardan bakınca anlaşılıyor. Genel de yabancılar alıyor.
Türkler nadir alıyor" ifadelerini kullandı.  

Her türlü ödeme yöntemi var

Pazarcı Dilek Unvan da, "En pahalı çanta 350 en ucuz
çanta 280. Orijinal markalarla birebir. Bazı yerlerde daha
pahalı ama sürümden kazanıyorum. Benim 350'ye sattı-
ğım çantayı 650'ye de satıyorlar. Ben 10 tane, onlar 1
tane satıyor. İnsanları kandırmak bana uymuyor. Taklit
çantaları alanlar çok fazla ama ben Türklere satmıyo-
rum. Benim müşterilerim Araplar. Yüzde 80'i öyle. Ben
çantaya 280 lira dediğim zaman 'ooo' diyorlar. Bu çanta-
lar pahalı geliyor. Sattığım çantanın arkasındayım, bir
şey olduklarında getirebilirler. Kart, mobil bankacılık her
türlü ödeme işlemi var" ifadelerini kullandı. Bir başka
esnaf da, "Ne alırsanız bizde 70 lira, büyüğü de küçüğü
de aynı para. En ucuz çantayı biz satarız. Ucuz satıyo-
ruz, çok satıyoruz. 5 lira karımız var sürümden kazanı-
yoruz" dedi.

Ö yle beş yabancı dille eğitim veren
kolejlerde özel okullarda değil, köy
ilkokulunda okudum manevi teme-

limiz sağlam. Daha birinci sınıfa andımızı
ezberlemekle başladık eğitim hayatımıza.
Her geçen gün ezberden öte yaşam biçimi-
miz haline geldi.

Alfabeden, rakamlardan önce Atatürk ve
memleket sevdasını aşıladılar bize. ”ağaç
yaşken eğilir” misali çocukluk günlerimizde
sevdalandık atamıza bayrağımıza ve 
ülkemize.

Köy dediğime bakmayın aslında ekono-
misiyle dev bir şehir. En az yüz hane var.
Şimdiki ilçelere taş çıkarır. Muhtarın de-
ğeri, sözü, duruşu şimdilerin 
bakanlarında yok.

Her hanenin ektiği biçtiği tarlası, onlarca

hayvanı, yüzlerce meyve ağacı vardı. “Kim-
seye muhtaç olmadan yaşamak” deyimini
çocukluğumuzda birebir yaşadık.

Ekmek kaygımız hiç olmadı bizim buğda-
yımız, arpamız, mısırımız, çavdarımız am-
barlarda Karadeniz tabiriyle “çöten” hınca
hınç dolu olurdu. Tüm sene yeter atardı bile.

Sebzeyi meyveyi satın almakta ne? Canı-
mız domates mi çekti? Git tarlaya topla.
Canımız salatalık soğan patlıcan mı çekti
git tarlaya dalından taze taze kopar.

Şehir hayatında herkesin hayali olan
müstakil evlerimiz vardı. Öyle 300-500
metre kare de değil en az 20-30 dönüm
bahçe içine konuşlandırılmış.

Hayvanları dost edinmeyi de çocukluğu-
muzda öğrendik. “Hayvan” kelimesi şehir
hayatında dolandı dilimize. İneğimizin adı

sarı kızdı, tavuğumuz Püs-
küllü, köpeğimiz Karabaş, kedimiz Nazlı.
Hepsi bizim aile fertlerimizdi. Sonradan 
öğrendik inek, tavuk, köpek ve kedi 
denildiğini.

Ninelerimiz bildiğiniz hekimdi hatta şim-
dilerin ordinaryüsü. Dağ yamaçlarından
topladıkları yapraklarla yaralarımızı sarar
iyileştirirdi. Kırıklarımıza özel çamurdan al-
çıları vardı. Öksürdüğümüzde sarı kızın sü-
tünü bahçenin bir kenarında duran bal
peteklerinden süzdüğü bal ile karıştırır bur-
nunuzu tutar dayarlardı ağzımıza.

Köy düğünlerimiz dillere destandı. 3 gün

3 gece davul zurna düğün yapılır ve tüm yıl
konuşulurdu. Cenaze olsa 40 gün herkes yas
tutardı. Askere giden geçenlerimizi omuzla-
rımızda şehre kadar indirip otobüse atıp
davul zurna eşliğinde uğurlardık. Vefa vardı
mutluluk vardı en önemlisi huzur vardı.
Ama geçim diye bir dert yoktu.

Yaz geldiğinde tüm köy, hayvanları rahat
etsin diye gittiği yaylarımıza veda ettirdiler.
Gülü çemeni kör betonlara değiştirdiler.
Bizi ürettiğimiz, kendi kendimize yettiğimiz
köyümüzden alıp “ücretli köleliğe” şehirlere
mahkum ettiler. Büyük büyüklüğünü küçük
küçüklüğünü bilirken Y-Z diye kuşaklara
ayırdılar.

Yavaş yavaş bizi şehirleşmeye mecbur bı-
raktılar. Sabahın ayazında gür sesimizle an-
dımızı okuduğumuz okulumuzu kapattılar.
Kendileri de biliyordu “eğitim her şeydi”
sonra köy sağlık ocağını. Sadece bir cami
bıraktılar. Bir bir değerlerimizi temelinden

yok ettiler.
Edendim neymiş; köye dönüş projesi baş-

lıyormuş. Yeniden okullar açılacakmış sağ-
lık ocakları kurulacakmış çiftçi
desteklenecekmiş. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında olduğu gibi ekonomik kalkınma yeni-
den köylerden başlayacakmış.

Yıkmak kolay inşa etmek zor. Evet! Yeni-
den köyüne dönen olabilir yeniden içimizde
utke kalan köy hayatını devam ettirmek is-
teyen olabilir. Bazılarımız için bu bir kurtu-
luş reçetesi de olabilir. Fakaaat! Sen bana
şunu anlatsana; yine o köy okulunun kapı-
sında bağıra bağıra andımızı okuya bilecek
miyiz? 3 gün davul zurna düğün yapabile-
cek miyiz? Bir cenaze olduğunda 40 gün
yas tutabilecek miyiz?

Köye dönmek mesele değil azizim! Sahi
bizlerden çaldığınız maneviyatımızı, birbir
yok ettiğiniz değerlerimizi geriverebilecek
misiniz? Siz önce ondan haber verin.

Köylere dönüş başlıyor

Dünyaca ünlü markaların taklit çantaları
Bakırköy Pazarı'nda 40 liradan başlayıp 5 bin
300 lirayı bulan fiyatlara satılıyor. Kredi kartı ve
mobil bankacılıkla ödemelerin geçerli olduğu
pazarda, gerçeğinden ayırt edilmesi zor olan
ürünleri yabancılar ve ünlüler de tercih ediyor

BakırköY Pazarı’nda
Yok Yok

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

YAKUP TEZCAN

Pazara alışveriş yapmaya gelen Ayşe
Aydın, "Pazar şartlarını düşünürsek
bir çantaya maksimum 500 lira veri-
rim. Normal şartlarda piyasayı dü-
şünmezsek 5 bin lira vermem. Şu
anki orijinal çantalara dokunulmadığı
için düşünebilirim. Etiketinden, oriji-
nal kodundan anlaşılabilir. Birebir
yapıp yapmadıklarını bilmiyorum
ama çok yakın yaptıklarını duydum"
diye konuştu.  Alışveriş yapmaya
gelen Serap Korkmaz da, "Pazarda bir
çantaya en fazla 70 lira veririm. Daha

fazlası verilmez. Eskiden 25-30 liraya
satılıyordu. Şimdi 70 lira ucuz bize
göre. Taklit çanta da alıyorum çünkü
orijinalleri oldukça pahalı. Haliyle bize
de taklidini almak düşüyor. O yüzden
buralardayız zaten. Semt pazarları
daha cazip oluyor. Hayatta bir çan-
taya 200 liradan fazla vermem" ifade-
lerini kullandı.  Şebnem Güler de,
"Ayakkabıya da çantaya da 5 bin lira
veririm. Orijinal değilse vermem. Ge-
nelde pazardan değil mağazadan alı-
yorum" dedi.

Maksimum 500 lira veririm

Vatandaş 
indirime koştu
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan 30'un 
üzerinde üründe  indirim satış başladı. Bağcılar'da bulunan
markette sabahın erken saatlerinde kalabalık oluştu

tArım Kredi Kooperatifi marketlerinde
30'u aşkın üründe Indirim yapıldı. İndirim-
ler bugünden itibaren geçerli oldu. Ma-

karna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut,
şeker, tavuk ürünler, tam yağlı süt, bal, zeytin çay,
kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun,
peçete, rulo havlu gibi ürünlerde fiyatlar düştü. Daha
önce 5 kilosu 64 lira 50 kuruş olan un, bugün itiba-
rıyla 50 lira oldu. Ayçiçek yağında ise 5 litre yağ 162
lirayken, 146 lira 90 kuruşa düştü. 1 kilo çay ise 66 lira
90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa düştü. Temizlik ürünle-
rinde de indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78 lira 90

kuruştan 64 lira 90 kuruşa düştü. Satışların başla-

masıyla Bağcılar'da bulunan markette sabahın erken
saatlerinde kalabalık oluştu. Vatandaşlar fiyatları
uygun bulduğunu belirtti. 

Başka markalar da olmalı

Sabah 07.00'de marketin açılmasını bekleyen Nurten
Gümüş, " Fiyatlar gayet uygun. Çay aldım, çocuklara
kahvaltılık aldım. Beklentim gibi değil ama güzel. De-
vamı olması lazım, tek seferlik olmaması lazım. Başka
markalara da yer verilmeli" diye konuştu. Bilal Kaya
ise "Yağ aldım, patates ve soğan aldım. Piyasaya göre
fiyatlar daha uygun. Toplam 170 lira ödedim" dedi.
TÜRKAN ERVAN

Yağmur nedeniyle yol çöktü!
Gaziosmanpaşa'da etkili olan yağmur sonrası Validesuyu Caddesi’nde
yol çöktü. Salih Osman’ın kullandığı otomobil, çukura düştü. Osman, 
"Burada sel akıyordu. Adımı atana kadar yol çöktü" dedi

istAnbul’dA sabah saatlerinde
başlayan yağmur, bölge bölge etki-
sini devam ettiriyor. Gaziosmanpa-

şa’da Validesuyu Caddesi'nde yağış nedeniyle
yol çöktü. Salih Osman’ın kullandığı 55 ACE
53 plakalı otomobil çukura düştü. 
Eşiyle otomobilden çıkan Osman, itfaiyeyi ve
polisi arayarak yardım istedi. 
Otomobilinin çıkarılması için itfaiye ekiplerinin

çalışmalarını tamamlamasını
bekleyen Osman, "Yağmur vardı,
sel akıyordu. Adımı atana kadar
çöktü orası. 
Önümdeki araç geçti, arkası çukura
düştü önden kurtardı. Ben de arkasın-
daydım yavaşladım ama düştüm çukura.
Burada sel akıyordu. Kendi imkanlarımızla
çıktık araçtan" dedi.

Kedi operasyonu
Avcılar'da hareket halindeki 
servis minibüsünün motor
bölümüne giren yavru kedi itfaiye
erleri tarafından kurtarıldı

CumArtesi akşam saatlerinde servisi ta-
mamladıktan sonra yeni servisine hazırla-
nan Ozan Al, Ambarlı Mahallesi

Cumhuriyet Caddesi’nde aracın motor bölümünden
duyduğu kedi sesi ile planını erteledi. Servis aracını yol
kenarına park eden Ozan Al, kaputu açmasına rağ-
men kediyi bulamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye, motor bölümüne basınçlı hava vererek
yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ara-
cın motor bölümünden yere atlayarak kaçan yavru
kedi, çevredeki araçların motor bölümlerine girmeye
çalışırken yakalandı. Yavru kediyi sahiplenen servisteki
kadınlar, onu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteri-
ner Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.Servis şoförü
Ozan Al, "Servisten gelmiştik, yeni servise gidecektik.
Kedinin sesini duyduktan sonra itfaiyeden yardım is-
tedik. Neyse ki bulduk kediyi. Şimdi veterinere götürüp
sağlığına kavuşturacağız" dedi. 

Üniversite farkı
AltınbAş Üniversitesi, Erasmus+ KA171
projesiyle dünyanın 36 ülkesinde, personel
ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirmek

üzere 286.770,00 Avro hibe sağladığını duyurdu. Üni-
versitenin Mezunlar ile İlişkiler ve Uluslararasılaşma
Daire Başkanı Nur Eradlı, bu rakamın, Türkiye ça-
pında tüm vakıf üniversitelerindeki proje sayısına göre
1. sırada, devlet üniversitelerinin olduğu genel sırala-
mada da hibe miktarı açısından 4. sırada olduğunu
dile getirdi.  Nur Eradlı, üniversitelerinin Times Hig-
her Education verilerine göre uluslararası öğrenci yo-
ğunluğu sıralamasında Türkiye’de 1. ve dünyada ise
68. sırada olduğunu hatırlatarak, uluslararasılaşma
stratejisini destekleyen tüm projeleri geliştirmeye ve
uygulamaya devam ettiklerini dile getirdi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul’un depreme ha-

zırlık ajandasını ve yeni çözüm
önerilerini aktardığı basın toplantısı
düzenledi. Sütlüce’deki Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul’un
Yeni Çözüm Adımları” başlıklı toplan-

tıda konuşan İmamoğlu, üzerinden 23 yıl geçen
17 Ağustos 1999 depremini tüm Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük trajedisi olarak niteledi. “Büyük
depremin üzerinden 23 yıl geçti ama biz, ülke
olarak bu zamanı doğru kullanamadık” diyen
İmamoğlu, “23 yılın 20 yılında hem İstanbul’u
hem de Türkiye’yi yöneten anlayışın depreme
hazırlık konusunu dönem dönem ciddiye aldı,
ama ne yazık ki çoğu zaman o ciddiye alışın arka
planında başka işlere öncelik verdiğini hep bir-
likte yaşadık. Örneğin; göreve geldiğimizde, önü-
müze konan veriler, İstanbul’da deprem
durumunda yaklaşık 48 bin binada
ağır ve çok ağır, 146 bin binada
ise orta hasar yaşanabilece-
ğini ortaya koyuyordu.
Önümüze konmuş olan
veri, son derece endişe
vericiydi. Ama çok geç-
meden detaylı bir çalışma
yapınca gördük ki, bu ra-
kamlar doğru değil. Yaptı-
ğımız tespitlerden sonra ağır
hasar görebilecek binaların 1.8
kat, orta hasar görebilecek binala-
rın ise 3.3 kat daha fazla olduğunu bize
gösteren sonuçlar elde ettik” bilgilerini paylaştı. 

Risk çok büyük

İstanbul’un deprem riskinin bugüne kadar ifade
edilenden çok daha büyük olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, konuya en başından beri ciddiyetle
yaklaştıklarının altını çizdi. Ellerindeki rakamları,
yaptıkları bilimsel çalışmalardan sonra revize et-
tiklerine dikkat çeken İmamoğlu, bu kapsamda
İstanbul’un en doğru risk haritasını çıkardıklarını
aktardı. “Deprem riskinin bizden önceki yöne-
timlerce ne kadar az ciddiye alındığının bir diğer
kanıtını da kentsel dönüşüm uygulamaları göste-
riyor” diyen İmamoğlu, slayt eşliğinde yaptığı ko-
nuşmasında şunları söyledi: “Bu konudaki yasal
düzenlemelerin gerekçesi, deprem bölgelerindeki
konut alanlarını güvenli hale getirmekti, değil mi?
Peki gerçekte ne yaptılar? Bu slayttaki haritaya
baktığınızda yapılanları görüyorsunuz: Sarı ze-
minde gördüğünüz alanlar, depremden sonra o
tarihteki İBB yönetiminin Japon Uluslararası İş-
birliği Ajansı’na (JICA) yaptırdığı bilimsel analiz-
lerle ortaya çıkan, şehrin deprem riski yüksek
alanlarını gösteriyor. Kırmızı çizili alanlar ise, ik-
tidarın kentsel dönüşümle ilgili öncelikli alan ilan
ettiği yerler. Yasa ve yönetmeliklerle deprem riskli
alan ilan ettikleri yerlerin bu çalışmayla nasıl ör-
tüşmediğini net olarak görüyorsunuz. Oysa kent-
sel dönüşümün öncelikle deprem riski taşıyan
alanlarda olması gerekmez mi? Demek ki gerek-
miyormuş! Evet, ortada bir dönüşüm var ama
bunun ne yazık ki depremle pek ilgisi yok. Başka
türlü bir dönüşüm bu.”

Yetkilerini kötüye kullandılar

Önceki dönemde, riskli alanlarda dönüşümü ko-
laylaştırmak için “6306 sayılı Afet Riski Yasası”
çıkarıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Bu yasayla,
konu deprem ve afetler olduğu için, kamu otori-
tesine önemli ve yer yer de olağanüstü yetkiler
verildi. ‘Bu yetkiyle deprem meselesini çözeceğiz,
hiç merak etmeyin’ denilerek, vatandaşa çok
büyük ümit verildi. 6306 sayılı Afet Riski Yasası
ile İstanbul’da azımsanmayacak düzeyde uygu-
lama yapıldı. Bunların önemli bir bölümünü de
merkezden yaptılar. Peki sonuç ne oldu? Olağan-
üstü yetkilerle deprem meselesini çözebildiler
mi? 6306 sayılı yasaya dayalı uygulamalara biz
de detaylı olarak baktık. Gördüğümüz şudur:
‘Afet Riski Yasası’ denilen yasanın uygulaması,
başlı başına bir kentsel afet yarattı. Hatta adına,
kentsel bir cinayet bile diyebiliriz” ifadelerini kul-
landı. “Uzmanlarımızla birlikte oturduk ve bu
yasa çerçevesinde, İstanbul’un arazilerine ne
olmuş diye incelemeye başladık” diyen İma-
moğlu, şöyle konuştu: “Gördük ki; 130 proje, 78
donatı alanı ve tam 7 orman alanından 85 milyar

dolar gibi inanılmaz bir rant elde edilmiş. Ne
yazık ki; kamu arazileri, kamu kaynakları dep-
remle mücadele için harcanmadı. Bu özel yasalar
kullanılarak, satıldı veya imara açıldı. Oysa ki,
kamu arazileri ve bu yasalar, bu kentin deprem
toplanma alanları, yeni sosyal konut alanları ve
çürük yapı stokunun yenilenmesi için kullanılabi-
lirdi. Bu inanılmaz tutar ne İBB’ye kaynak olarak
gelmiş, ne depreme dayanıklı konuta harcanmış.
Tam 85 milyar dolarla şu anda İstanbul'da dep-
reme dayanıksız ev bırakılmaz, hepsi yenilenirdi.
6306 Sayılı Kanun, bir kılıf olarak kullanıldı. Çok
üzülerek söylüyorum ki; bu yasayı bahane ede-
rek, Cumhuriyet tarihimizin en büyük trajedisin-
den rant ürettiler. Depreme karşı, afetlere karşı,
devletin gücünü ve hızını artırmak için verilen
yetkiler, kötüye kullanıldı. Bunu yaparken, kentin
kamu alanlarını talan ettiler. 6306 sayılı kanuna
yaslanarak ve ‘riskli’ ilan edilerek yapılaştırılan
alanlar, gerçek afet riski taşıyan alanlarla örtüş-

müyordu. Bunun sonucu İstanbul, yeşil
alanlarını ve donatı alanlarını bir kez

daha konut rantı uğruna kaybetti.
Şahsî çıkarlar, bir avuç insanın çı-
karları, halkın ve ülkenin çıkarla-
rının önüne kondu. Bu kadim
kentin kamusal alanları, rant uğ-
runa betonlaştırıldı.”

İstanbul 20 yıl kaybetti

İstanbul’un, depreme önlem alıyor
gibi yapıp, yeşili betona, kamusal

alanı ranta çeviren zihniyetle 20 yıl kay-
bettiğini kaydeden İmamoğlu, “Yani 20 yıldır iyi

bildiğimiz, vatandaşlarımızın deprem korkusunu
istismar eden, rant uğruna insan canını hiçe sa-
yabilen zihniyet” dedi. İstanbul’un askeri alanları,
ormanlar ve mezarlıklar gibi, koruma altında tu-
tulması gereken arazilerinde de aynı tablonun
görüldüğünü dile getiren İmamoğlu, “Çınarköy,
Dikimevi, Haliçport , Maslak 1453, Ormanköy
ve daha niceleri. Sadece 7-8 örnekte 3.226.041
metrekare yapılaşma elde edildi. Sadece bu met-
rekareyle bile, İstanbul'da rantı yüksek olan bu
alanlardan milyonlarca metrekare yeni konut
alanı elde edilebilir ve insanlarımızın deprem riski
bertaraf edilebilirdi. Askeri alanların yapılaşmaya
açılması ve satılmasında, 15 Temmuz 2016’daki
alçak darbe girişimi bile kullanıldı maalesef.
Esenler’de bir askeri alanı, kentsel dönüşüm di-
yerek imara açıyorsunuz. Bu on binlerce metre-
karelik alanı, sadece Esenler'e tarih vererek, geri
kalan ilçeleri görmezden gelip, kendi istediğiniz
yerden nasıl ve ne şekilde dönüştüreceğinizin
belli olmadığı bir modelle iş yapıyorsu-
nuz ve bunu da ‘İstanbul'un dönü-
şümü’ olarak İstanbullulara
yutturmaya çalışıyorsunuz.
Hala yağmacı, kayırmacı ve
torpilci bir anlayışla, bu şehri
daha da betona karanlığa
sürüklemeye çalışıyorsunuz.
İmar Planında; eğitim, sağ-
lık, kültürel tesis gibi kamusal
kullanıma açılması öngörül-
müş araziler, Etiler Polis Okulu
arazisindeki gibi, ‘özel proje’lere
dönüştü” bilgilerini paylaştı. 

Milletin malı üzerinden zenginlik

“Korunmuş askeri alanlarımızı lüks konuta ve ti-
cari alanlara çevirip, milletin malı üzerinden çev-
relerini zengin ettiler” diyen İmamoğlu, “Aynı aç
gözlülükle etmeye de devam ediyorlar. Bakın
yine aynı yasaları kullanarak, İstanbul’un göbe-
ğindeki üniversite alanlarını konuta, ticarete açı-
yorlar. Ve yasanın tüm sınırlarını kullanarak, iptal
edilen plana karşı yeniden plan yaparak, ısrar
ediyorlar. Bu gördüğünüz, Marmara Üniversite-
si’nin 1 milyon metrekarelik, Halkalı’daki alanı
TOKİ ye devrediliyor ve sonra riskli alan ilan edi-
lip konut ve ticarete açılıyor. 9 Temmuz 2022 de
de son planı yapıyorlar. Durum bu kadar açık,
bu kadar inanılmaz. Bu zihniyetin 20 yıllık ese-
rini, bu eşsiz şehri nasıl bir beton yığınına çevirdi-
ğini görmek için Esenyurt ve Esenler’e bakmak
yeterlidir” ifadelerini kullandı. “İşte İstanbullu-
nun 85 milyar doları, bu yöntemler ne yazık ki
paylaşıldı” diyen İmamoğlu, “Buralarda kimler
oturuyor? Depreme dayanıksız evlerde yaşayan
çocuklarımız mı? Karınca kararınca tasarruf

yapıp, başına sokacak bir evi olsun isteyen,
düşük veya orta gelirli İstanbullular mı? Maale-
sef hayır. Aksine bu alanlar; lüks, israf ve yeni
kentsel yük alanları oldu. Bu ‘hançer projeler’,
kente yeni altyapı ve trafik yükü getirdi. Onlar, bir
avuç çıkar grubu, 85 milyar dolarlık rantı paylaş-
tılar” şeklinde konuştu. 

Millet her şeyi anlıyor

“Bu büyük projeleri, deprem yasalarını, mevcut
imar yasalarını başka niyetlerle kullanırsanız o
projelerin o alana getirdiği trafik yükü alt yapı
yükünü İstanbullulara çektirirsiniz” diyen İma-
moğlu, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:
“Yoğun betonlaşma, toprak kaybı, dere yatakları-
nın imara açılmasıyla kentimiz, afetlere karşı çok
daha dirençsiz hale gelir bu tarz uygulamalarla
birlikte. Bu plansızlık, bu rantseverlik, bu yağma-
cılık hırsı, kentimizin sırtındaki en ağır kambur-
dur. Bugün Esenyurt, Türkiye şehircilik tarihinde
bir AK Parti özetini gösterin deseler, bir örnek
olarak gösterebileceğimiz en net özettir. Bu ken-
tin afetlerde bu kadar kırılgan olması, savunma-
sız olması, 20 yıldır bu anlayışın bu kentte
olmasındandır. Maalesef bu süreç, hala devam
ediyor. İstanbul’un etinden et koparır gibi, kamu
arazileri satılmaya devam ediyor. Hala İstan-
bul’da ve tüm Türkiye’de yangından mal kaçırır
gibi, kamu arazilerini satma konusunda fütursuz
ve pervasız bir biçimde hareket ediliyor. 243
kamu arazisi ve taşınmaz için özelleştirme kararı
alındı. Bunun 44’ü İstanbul’da. Ne için, kim için
satılıyor; yangından mal kaçırır gibi, ‘batan gemi-
nin malları’ gibi. ‘İstanbul bizim aşkımız’ diyenle-
rin, asıl aşkının ne olduğunu artık milletimiz çok
iyi anladı.”

Yetki karmaşası var

“İstanbulluların güvenliğinden birincil derecede
sorumlu belediye yönetimi olarak, şehrimizi dep-
rem riskine karşı güçlendirmek istediğimizde,
karşımıza tam bir yetki karmaşası çıkıyor” diyen
İmamoğlu, “İstanbul’un imarıyla ilgili kararlarda
etkili olan 24 kanun, 11 yönetmelik ve 19 kurum
var” bilgisini paylaştı. İstanbul’u yönetmenin,
şehri depreme hazırlamanın hem bütüncül bir iş
hem de seferberlik işi olduğuna vurgu yapan
İmamoğlu, “Ama bu kadar mevzuatın, bu kadar
kurumun uyum içinde nasıl çalışacağını gözeten
yok. Yönetici insanlar istese bile, aslında bağlı ol-
dukları sistem ve onları baskı altında tutan anla-
yış ne yazık ki bunu gerçekleştirme iradesini
onlara vermiyor. Dahası; bunu isteyen de yok.

Zira bu karmaşayı yaratan aklın, bu kar-
maşadan faydalanmaktan başka

bir düşüncesi de yok. Örneğin;
Avcılar’da aldığımız bir

yıkım kararı, ta Anka-
ra’dan, düğmeye basar
gibi, anında bozulabili-
yor. Daha yeni, Mar-
mara Denizi’ndeki
müsilajla mücadele için
çıkarıldığı söylenilen

‘Özel Çevre Koruma Böl-
gesi’ ilanı ve bu bölgedeki

yetkiyi bakanlığa almaları,
bunun bir başka örneği” dedi. 

O insanları uyarıyorum 

“Bu yetkiyle, şu an İstanbul’un tüm kıyı alanla-
rındaki belediye yetkisinin kullanılmasına perva-
sız bir biçimde müdahale ediliyor” diyen
İmamoğlu, Avcılar örneğini verdi. Avcılar’da sa-
hili vatandaşın kullanımına açmak istediklerini
aktaran İmamoğlu, “Oradaki işgalleri yıkarak,
sahilin kullanımını İstanbullulara açmak istiyo-
ruz. Ama bakanlık, müsilajla mücadele için çıka-
rılan ‘özel çevre koruma bölgesi’ yetkisiyle, bunu
durdurmakta kullanıyor. Bütün bu mevzuat ve
kurumlar, sadece bir avuç insanın çıkarı söz ko-
nusu olduğunda uyumlu hale getiriliyor. O bir
avuç insanın çıkarına uygun olmayan hangi ko-
nuda talepte bulunursanız da, sizi dikkate almı-
yorlar. O bir avuç insanı buradan bir kez daha
uyarmak istiyorum: 24 kanun, 11 yönetmelik, 19
kurum var; ama başka İstanbul yok” diye ko-
nuştu. Bahane ve mazeret üreten bir siyasetçi ol-
madığının altını çizen İmamoğlu, “Hele ki
deprem gibi insanımızın hayatını, ülkemizin gü-
venliğini tehdit eden bir afet karşısında hiçbir ba-

hanenin arkasına gizlenmem. Biraz önceki konu-
ları teker teker anlattım. Çünkü, sizlere doğruları
aktarma borcum var. İş başına geldiğimizden
beri, ne tür bir zihniyete karşı mücadele verdiği-
mizin ve ne büyük bir sorumsuzlukla karşı kar-
şıya olduğumuzun bilinmesini istedim”
ifadelerini kullandı. 

Peki biz ne yapıyoruz?

“Peki 3 yıldır biz ne yapıyoruz” diyen İmamoğlu,
“Göreve geldiğimiz günlerde 17 Ağustos’un üze-
rinden 20 yıl geçmiş, deprem İstanbul’un günde-
minden çoktan silinmişti. Sistematik olarak
tahrip edilen, sırtındaki yük her geçen gün büyü-
tülen İstanbul, 20 yıl önceki acıları hiç yaşama-
mış gibi, talan edilmekteydi. Bu yüzden
‘seferberlik’ anlayışıyla harekete geçtik. Hükü-
mete, devletin ilgili ku-
rumlarına defalarca
çağrılarda bulunduk.
Her toplantıda, ilgili si-
yasilere ve bürokratlara
birlikte hareket etme tale-
bimizi ilettik. Dedik ki;
‘İstanbul’un deprem
riski, Türkiye’nin ulusal
güvenlik meselesidir.
Gerek sorunun büyüklü-
ğünü, gerekse İstanbul’u
aşan boyutlarını dikkate
alarak beraber çalışalım.
Kentsel dönüşüm mese-
lesini asla ve asla siyasete
alet etmeyelim’ dedik.
Nasıl bir karşılık gördü-
ğümüzü hepiniz biliyor-
sunuz” şeklinde konuştu.
Depreme hazırlığın
ancak bütüncül bir anla-
yışla, tam koordinasyon
ve ortak akılla yapılabile-
ceğine vurgu yapan İma-
moğlu, şu bilgileri
paylaştı: 

Vatandaşa açık
bilgi verdik

“Bu bütüncül yaklaşımı
oluşturabilmek için şu ana kadar çok sayıda aşa-
mayı geride bıraktık. Bilim insanlarını ve kurum
temsilcilerini bir araya toplayan ‘Deprem Çalış-
tayı’ yaptık. Çıktılarını ve çözüm yollarını, ilgili
tüm paydaşlarla paylaştık. ‘Deprem Konseyi’ ku-
rulmasını istedik. ‘Devletin tüm birimleri olarak
bir araya gelelim, bir masa etrafında buluşup İs-
tanbul’umuz için seferber olalım’ dedik. 2018’de
yapılmış sınırlı çalışmayı ileriye taşıyarak, bina
incelemelerini tüm kente yaydık. ‘Hızlı Tarama
Yöntemi’yle bina analizleri yaptık. Vatandaşları-
mıza binalarıyla ilgili şeffaf ve açık bilgiyi verdik.
İlçe risk analiz kitapçıkları çıkardık. 102 bin bi-
nayı ziyaret ettik, ama ne yazık ki vatandaşları-
mız, 29 bin binayı incelemek için bize izin
verdiler. Bu durum, vatandaşın deprem konu-
sunda gerçeklerle yüzleşmek istemediğinin, bun-
dan kaçtığının fotoğrafıdır. Vatandaş, kendini bu
yasal yönetsel ve yönetim karmaşasında güvende
hissetmiyor ve ‘Evim riskli çıkarsa’ korkusuyla,
bizlere inceleme için izin vermiyor.”

600 bine yakın yapı stoku

Deprem konusunda yürütülen politikaların, in-
sanların meseleye ‘maddi değer’ odaklı bakma-
sına sebep olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu
bakış açımızı, çocuklarımızın ve ülkemizin gele-
ceği için değiştirmeliyiz. Ne yazık ki çıkan tablo,
tahminimizin de üzerinde çıktı. İstanbul en
doğru risk haritasını oluşturduğumuzda gördük
ki; 2018’e göre, 2020’deki fotoğraf çok daha ağır.
500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve
çok ağır hasarlı binamız var. Bu net. Toplamda
600 bine yakın bir problemli yapı stokundan
bahsediyoruz. Burada bir çırpıda ifade ettiğimiz
600 bin yapıda, İstanbul’un çocukları ve aileleri
yaşıyor. ‘Riski Yapılara İlişkin Plan Notu’ onayı
ile mevcut plan koşullarında dönüşemeyen bina-
ların, yapıldığı dönemdeki imar planına göre ye-
niden inşa edilebilmesinin önünü açtık.
İstanbul’daki 36 ilçede yaklaşık 300 bin hektarlık
alandaki yapılar uygulamadan yararlanabilecek.
Bu plan notu, yıllardır İstanbul’da dönüşemeyen

yapıların dönüşümünün önünü açmış, hızlı ve
geçici bir çözüm haline gelmiştir. Çünkü tespitler,
bize çok hızlı bir hamle yapmamız gerçeğini gös-
termiştir” diye konuştu.

İstanbul yenileniyor

Kentin plan sorunu olan ve deprem riski öncelikli
bölgelerinde bir plan seferberliği başlattıklarını
söyleyen İmamoğlu, icraatlarını şu sözlerle özet-
ledi:  “Yıllardır çözümsüz biçimde bekleyen, yük-
sek konut ve nüfusa sahip alanlarımızın
planlarını yeniledik. Başta, çözümsüz ve tıkanmış
olan plan sorunlarına ilişkin, 80 bölge planı ha-
zırladık ve ilçelere gönderdik. 68 bölge için plan
çalışmalarımız devam ediyor. Şunu da söylemeli-
yim ki, bu çalışmalar kendi alanında bir rekor.
Deprem konusu için bütüncül bir iş yapmak isti-
yorsanız, parsel bazlı riskli alan ilan edip, plan
yapmazsınız. 40 yıldır imar sorunu bekleyen,
yapı stoku çok kötü olan İstanbul’un genellikle
yoksul alanlarını dert edinirsiniz. Riskli yapısını
dönüştürmek isteyen İstanbullular için, teknik ve
finansal garantörlük sunan, anahtar teslim süre-
cini içeren ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’nu
hizmete açtık. Vatandaşımızdan bugüne kadar;
38 ilçe, 584 mahalle ve 127.996 bağımsız birimi
kapsayan 5.452 başvuru aldık. Bu başvurular,
yaklaşık 500 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor. İstan-
bulluları, evlerinin depreme karşı dayanıklı hale
getirilmesi sürecinde İstanbul Yenileniyor Plat-
formumuza başvurmaya davet ediyorum. Lütfen
bu konuyu önemseyin. Ve dönüşüm projeniz için
platformumuza kaydolun. Belediyemizin iştiraki
KİPTAŞ, son dönemde deprem konusunda
önemli bir çıkış yaptı. Tamamlanan projeler ya-
nında, deprem odaklı olarak toplamı 16 milyar
liralık yatırım gerektiren 10.000’e yakın yeni ko-
nutun yapımını sürdürüyor. Altını çizerek söyle-
mek isterim ki, bu bir TOKi modeli değil. Yani
fakirin elinden alıp, bir avuç zengine aktarmıyo-
ruz. Tam tersine, dar gelirlinin deprem sorunun
çözmeyi hedefleyen bir konut üretimi sistemini
ortaya koyuyor.”
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un depreme hazırlık ajandasını ve yeni çözüm önerilerini
aktardığı basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok

ağır hasarlı bina bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Riskli yapısını dönüştürmek isteyen
İstanbullular için, teknik ve finansal garantörlük sunan, anahtar teslim sürecini içeren ‘İstanbul 

Yenileniyor Platformu’nu hizmete açtık. Vatandaşımızdan bugüne kadar; 38 ilçe, 584 mahalle ve
127.996 bağımsız birimi kapsayan 5.452 başvuru aldık” bilgilerini paylaştı

İSTAnBuL 
depreme karşı

hazırlanıyor

“STOK konut kullanımı konu-
sunda adım atacağız. İBB’nin
elindeki stok konutlarını, ‘Kentsel
Dönüşüm Proje’ alanlarında kul-
lanmak için yetki isteyeceğiz.
Riskli bölgelerde yaşayan ve
özellikle kiracı vatandaşlarımıza
yönelik kira desteği sağlayacağız.
Alacağımız kullanım yetkisiyle;
satış karşılığı inşaat, kat karşılığı
ve hasılat paylaşımı gibi usulleri
kullanarak üreteceğimiz projele-
rin, birlikte veya ayrı ayrı değer-
lendirilmesini sağlayacağız. Bu
yolla, dönüşüm sürecini destek-
leyecek adımları hızlandıracağız.
Ancak bu tarihten sonra bazı
adımları hızla atmak zorundayız.
Ve en sondan, en dezavantajlı bi-
nalardan başlamak zorundayız.
Tarama çalışmalarımız sırasında,
özellikle İstanbul’un batı yaka-
sında tespit ettiğimiz, öyle 318
bina var ki, hepsi çok ağır dere-
cede çürük. Biz, D ve E sınıfın-
daki o 318 binayı bir an önce
yıkacağız. Çünkü o binalarda ya-
şayan 3.099 aile var. Bu hanele-
rin çok ağırlıklı bölümü kiracı.
Bu insanlarımızı tabutta yaşat-
mayacağız. Bu yıl ‘Kentsel Dö-
nüşüm Dairemiz’de bulunan 100
milyon liralık bütçeyi, bu süreç
için kullanacağız. Biz, bu hanele-
rin içinde oturanları, ‘kira mahi-
yetinde maddi yardım’ yaparak
çıkaracağız. Maddi yardım sınırı
1.1150 lira olsa da İstanbul şart-
larında ailelere, bu rakamın tam
3 katını ödemek için meclisimize
teklif getireceğiz. İnanıyorum ki
bu teklif, meclisimizden oy birli-
ğiyle çıkartacaktır. Gelecek yıl
için ise bu bütçeyi 5 katına kadar
artıracağız. Yıl başına kadar,
başta meclisimizden karar çıka-
rarak, valiliğimizle iş birliği yapa-
rak, bu süreci tamamlayacağız.”      

Kira desteği
sağlayacağız

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

DEPREME
KARŞI UYANIK 

OLMALIYIZ

İSTANBUL
AFETLERE EN
İYİ ŞEKİLDE

HAZIRLANACAK



H azine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne-
bati Kur Korumalı TL Mevduat
(KKM) uygulaması ile ilgili sosyal

medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaştığı gönderide Ne-
bati, KKM hesabının tasarrufları döviz ye-
rine Türk Lirası'na yatırmayı teşvik eden ve
ekonomiye katkı sağlayan bir enstrüman
olduğunu belirtti. Nebati gönderisinin de-
vamında şu ifadelere yer verdi:
“Tasarruf sahiplerinin 3'te 1'i döviz ye-
rine bu faydalı yatırım aracını tercih
ediyor. Böylece hem ekonomik büyü-
memize katkı sağlıyor hem tasarruf
ediyor hem de döviz kurlarında ma-
nipülasyon yapmak isteyen kötü
niyetli güçlerin yoluna taş koyu-
yor. Ülkemizde enflasyonu tetik-
leyen aşırı kur hareketleri ile
mücadelemizde vatandaşları-
mızla birlik olmamızı sağla-
yan en önemli
enstrümanlardan biri olan
Kur Korumalı TL Mev-

duat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden
şüphe ediyorum.”

Ne olmuştu?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükü-
met kur korumalı mevduatı devreye alarak mudile-
rin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada
değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine
aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getir-
mişti. Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12
aylık vadelerle açılabiliyor. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı'nın haziran ayı bütçe verilerini açıklama-
sıyla Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) da bütçeye
maliyetinin toplamda 37,2 milyar TL olduğu or-
taya çıkmıştı. Merkezi bütçeden KKM sahiplerine
ödenen tutar haziranda 16,1 milyar TL olurken
mayısta bu rakam 4 milyar TL olarak gerçekleş-
mişti. Dört ayda bütçeden KKM sahiplerine öde-
nen tutar ise 37,2 milyar TL oldu. Bununla birlikte
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur koru-
malı TL mevduat ve katılma hesaplarının önceki
hafta 1 trilyon 101,3 milyar TL’den 1 trilyon 133,8
milyar TL’ye çıktığı belirtildi. DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tem-
muz ayına ilişkin merkezi yönetim
bütçe verilerini yayımladı. Buna

göre, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 64
milyar 19 milyon lira açık verdi. Bütçe, geçen
yılın aynı ayında 45 milyar 804 milyon TL;
bir önceki ay ise 31,1 milyar TL’lik açık ver-
mişti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 244,3
milyar TL ve faiz dışı açık ise 47,3 milyar TL
oldu. 2021 yılı Temmuz ayında 22 milyar

166 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken
2022 yılı Temmuz ayında 47 milyar 325 mil-
yon TL faiz dışı açık verildi. Merkezi yönetim
bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 260 mil-
yar 999 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz
harcamaları 16 milyar 694 milyon TL, faiz
hariç harcamalar ise 244 milyar 305 milyon
TL oldu. 2022’de merkezi yönetim bütçe gi-
derleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar
472 milyon TL ödenekten temmuzda 260

milyar 999 milyon TL gider gerçekleştirildi.
Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 79
milyon TL harcama yapıldı.2021 Temmuz
ayında bütçe gelirleri 95 milyar 275 milyon
TL iken 2022’nin aynı ayında yüzde 106,7
oranında artarak 196 milyar 980 milyon TL
olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre
bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme
oranı 2021 yılında yüzde 8,7 iken 2022 yı-
lında yüzde 7,7 oldu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) uygulaması
ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Tasarruf
sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı
yatırım aracını tercih ediyor" dedi

Pandemiden bu yana küresel lojistik sek-
töründeki kırılmalara rağmen Türkiye’nin
ihracatı büyümeye devam ediyor. Türkiye

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verilere göre,
2021’in ilk 7 ayında 115 milyar doları aşan ihracatı-
mız 2022’nin aynı döneminde yüzde 3,47’lik artış
kaydederek 119 milyar dolar sınırına ulaşıyor. Bu yıl
gerçekleştirilen toplam ihracatın yarısından (yüzde
54) fazlasını ise Avrupa oluşturuyor. Dünya üzerin-
deki en büyük ekonomik gücü oluşturan bölgelerden
Avrupa’ya yapılan ihracat hızla büyürken, yerli lojis-
tik şirketi Naklico, yurt dışına yük göndermek isteyen
ihracatçılar ile minivan araç sahiplerini tek plat-
formda buluşturuyor.  

İhracata katkı

Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatın artmasıyla
ortaya çıkan lojistik ihtiyacını karşıladıklarını belirten
Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, konuyu şu sözlerle
değerlendirdi:   “Pandemiyle başlayan ve Rusya -
Ukrayna savaşıyla tetiklenen küresel taşımacılık sek-
töründeki krizlere rağmen ülkemiz bu koldaki kasla-
rını güçlendirerek ihracatını artırmaya devam ediyor.
Biz de yerli ihracatçı firmaları hem araç sahipleriyle
buluşturuyor hem de son teknolojiyle geliştirdiğimiz
yapımızla süreci en pratik ve kolay adımlarla tamam-
lamalarını sağlıyoruz. Minivan taşımacılığının yanı
sıra parsiyel, frigo ve ağır nakliye çözümlerimizle de
tüm Avrupa’ya yük taşımacılığı yaparak ülkemizin ih-
racatına da katkıda bulunuyoruz.” Slovenya, Iṫalya,
Avusturya, Macaristan, Almanya, Hollanda, Belçika,
Slovakya, Polonya, Yunanistan, Romanya ve Fransa
başta olmak üzere tüm Avrupa’ya yük ihracatı yap-
tıklarını aktaran Alper Par, şu bilgileri paylaştı:  “Av-
rupa’nın her bir noktasına yaptığımız yük
teslimatında minivan taşımacılığını kullanıyoruz. Ta-
şımasını gerçekleştireceğimiz ürünün türüne göre
tenteli veya panelvan olan minivan araçları tercih
ediyoruz. Gönderileri sektördeki en uygun fiyatlarla,
en geç 48 - 72 saatte teslim ederek hem alıcı hem de
göndericilerin zaman kaybı riskini ortadan kaldırıyo-
ruz. Tüm kullanıcıların sektöre dair güncel bilgilere
ulaşması ve navlun fiyatlarını hesaplaması için de si-
temizi sürekli olarak güncel tutuyoruz.” 

Bütçede cİddİ açık var
Haziran ayında 31,1 milyar TL açık veren bütçe, temmuzda 64 milyar 19 milyon lira açık verdi

DOVIZ YERINE
KKM

Yük göndErİm

sürEsİ 48
saatE İndİ
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Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Va-
rank, Batı Karadeniz

Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve
İmza Töreni’ne katıldı. Burada ko-
nuşan Bakan Varank, şu ifadeleri
kullandı; “Sanayi üretimimiz art-
maya devam ediyor. Haziran
ayında geçen yıla kıyasla yüzde
8,5’luk önemli bir artış söz konusu.
Teknoloji tabanlı girişimcilik ala-
nında da doludizgin giden olumlu
bir tablo ile karşı karşıyayız.2022
yılının ilk 6 ayında ülkemizdeki giri-
şimciler 1,4 milyar dolarlık yeni ya-
tırım çekmeyi başardı. Etrafındaki
ateş çemberine rağmen Türkiye,
hedeflerine doğru emin adımlarla
ilerliyor. Pandemi döneminde bir-
çok ülke çok ciddi sorunlarla boğu-

şurken; ülkemiz güçlü sanayi altya-
pısı, kaliteli ulaşım imkanları ve
jeopolitik konumu sayesinde alter-
natif bir küresel üretim merkezi
olma iddiasını ortaya koydu. 2021
yılında kaydettiğimiz yüzde 11’lik
büyüme performansı, bu iddiamı-
zın en büyük kanıtı niteliğinde. Bu
performansla G-20 ve AB ülkeleri
arasında ilk sırada yer aldık. Ham-
dolsun, 2022’de de bu trend devam
ediyor.”

Enflasyonu kontrol 
altına alacağız

Yakın zamanda enflasyonu kontrol
altına alacaklarını belirten Bakan
Varank, şunları söyledi;“Sürekli bü-
yüyen sanayi üretimi, artmaya
devam eden ihracat ve istihdamda

yakaladığımız ivme, bu yılı da ve-
rimli geçireceğimizi gösteriyor.
Tabii bu güzel gelişmeler enflas-
yonda yaşanan olumsuzlukları
görmezden geldiğimiz anlamına
gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette
bizim de canımızı acıtıyor. Ama
emin olun; bu sorunun çok büyük
bir kısmı küresel piyasalardaki dal-
galanmalardan kaynaklı. İnşallah
yakın zamanda enflasyonu da
kontrol altına alarak, ülkemizi 2023
hedeflerine çok daha hızlı ulaştıra-
cağız. Bunu zamanında başardık,
yine başaracağımızdan hiç şüphe-
niz olmasın. Yatırım, üretim, istih-
dam ve ihracatı artırmaya odaklı
politikalarımızla büyük ve güçlü
Türkiye’yi hep birlikte inşa
edeceğiz.” DHA

Enflasyon canımızı
ACITIYOR

Ücretlİ
çalışan
sayısı arttı
TÜİK, Haziran 2021 ücretli
çalışan istatistiklerini açıkladı.
Ücretli çalışan sayısı haziranda
aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 6,3
artarak 2022 yılı haziran ayında
14 milyon 604 bin 708 kişi oldu

tÜiK, Haziran 2021 ücretli çalışan istatistik-
lerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı verilere
göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektör-

leri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.
Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 mil-
yon 734 bin 395 kişi iken, 2022 yılı haziran ayında 14
milyon 604 bin 708 kişi oldu. Sanayi, inşaat ve ticaret-
hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022
Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Üc-
retli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı
haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi
sektöründe yüzde 5,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0
azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 arttı. Üc-
retli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı
haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sek-
töründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,9
arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı. 

Türk sigorta yazılım şirketi Amerika'da
Sigorta sektöründe şirketlere
yazılım teknolojileri geliştiren,
aynı zamanda ulusal ve uluslar-

arası birçok başarıya imza atan AcerPro
Bilişim Teknolojileri; sigorta ve Insurtech
gibi alanlarda Türkiye’yi globalde temsil et-
meye hazırlanıyor. İngiltere ve İsviçre’de

çalışmalar yapan AcerPro şirketi Bilişim
Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Acer, Amerika pazarında atılım yapa-
rak, büyümeyi hedeflediklerini söyledi.
Ekonomiden, güvenliğe kadar birçok alanı
etkileyen sigortacılık sektörü, durdurula-
maz bir dijitalleşme içerisine girdi. Dijital

sigortacılık; teknoloji kullanımı konularında
özellikle de Fintech ve Insurtech açısından
Avrupa ve Amerika’dan çok daha iyi ko-
numda olan Türkiye’den dünyaya açılıyor.
YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden olan
ve 40’a yakın sigorta şirketi, 10’a yakın
banka ve 10’un üzerinde de acente ve bro-

ker ile çalışan AcerPro Bilişim Teknolojileri,
Avrupa’nın ardından Amerika pazarında
faaliyet gösterecek. Türkiye’de 2021 de üre-
tilmiş 60 milyon adet poliçenin, 1 milyo-
nunu kendi platformları üzerinden ürete
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Acer, sektör hakkında önemli bilgiler verdi.

Bakan Varank, "Enflasyon sorunu
elbette bizim de canımızı acıtıyor.
Ama emin olun; bu sorunun çok

büyük bir kısmı küresel
piyasalardaki dalgalanmalardan

kaynaklı. İnşallah yakın zamanda
enflasyonu da kontrol altına

alarak, ülkemizi 2023 
hedeflerine çok daha hızlı 
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Hazine ve Maliye
Bakanı 
Nureddin Nebati 
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Bayrağı el uzatan
sonucuna katlanır

M HP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıkla-
mada; Türkiye'nin istikrarlı ve iddialı ilerle-
yiş ve yükseliş sürecinin hem ülke içinde

hem de ülke dışında emeli ve hedefi kötü olan siyasi
zihniyetler ile bunun haricindeki mihraklar tarafından
kaygıyla izlendiğini belirterek, "Özellikle zillet ittifakı
korkuya düşmüş, telaşa kapılmıştır. Siyasi rant ve
çıkar devşirmek uğruna toplumsal huzur ve güveni
baltalayan, bu suretle fitne seferine çıkartılan muhale-
fet partileri Türkiye'nin milli ve tarihsel haklarına kesif
bir cephe açmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı ve diğer zillet ortakları zıvanadan çıkmakla
kalmamışlar, artık bayağılıklarını ve bağnazlıklarını
her saha ve zeminde deşifre etmişlerdir. Türk siyaset
hayatı ruhunu ve gururunu emperyalizme satan, kul-
lanım ömrünü zalimlerin insafına bırakan malum ve
mahut partiler eliyle karalanmış, sistematik olarak
kundaklanmıştır" dedi.

Anketçilerden hesap sorulacak

Karşılarındaki mide bulandırıcı tablonun Türkiye
aleyhine olduğu kadar demokrasi adına da vahim bir
tehdit olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Bir masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ'nün se-
naryolarına gönüllüce boyun eğen altı partinin Tür-
kiye karşıtlığı, milli değerlerimizle kutuplaşması izahı
ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır.

Emperyalizme taşeronluk yapan bu partilerin tezvirat
ve tefrikaları da tahammül sınırlarını tehlikeli şekilde
aşmıştır. Henüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirle-
mekten aciz bir siyasi güruhun hiç kuşkusuz aziz mil-
letimize ve ülkemize sağlayacağı bir şey olmadığı gibi,
bu kapsamda ümitvar olması dahi boş bir hayal, bo-
şuna bir beklentidir. Müstakbel başbakanlık pozu
veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olması-
nın yanı sıra, 'kadından imam olmaz' çıkışı ve bu doğ-
rultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan
Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum
getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır.
Sokak sokak gezip konuştuğu esnaflarımızdan iste-
diği cevapları alamayınca kabalaşan ve kaskatı kesilen
zihniyetlerin ne iyiliğinden ne iradesinden ne de de-
mokratik nezaketinden bahsetmek mümkündür. Bir
kısım tetikçi gazeteciyi ve bazı tasmalı anket şirketini
maaşa bağlayan, belirli aralıklarla algı operasyonu
yaptıran partilerin foyası nihayetinde ortaya çıkmıştır.
Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli
irade dolandırıcıları zillet ittifakı çatısı altında birleş-
miş ve buluşmuştur. Aziz milletimizin iradesini gasp
ve rehin almak amacıyla sipariş anketleri yayımlatan-
ların düzenbaz siyaset taktikleri ayaklarına dolanmış-
tır. Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur
İttifakı'nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını
yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şir-

ketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize
kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden el-
bette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde
hesap sorulacaktır. Vaki hesaptan hiçbir demokrasi in-
fazcısı kaçamayacaktır."

Türkiye'de öyle bir kurum yok

Türkiye'nin var oluş mücadelesini, 2023 hedeflerini,
istikbal ve istiklal müdafaasını engelleme hevesinde
olanların mutlaka kaybedeceğini vurgulayan Bahçeli,
şunları kaydetti: "Cumhur İttifakı'nın haklı ve haysi-
yetli yürüyüşü parlak bir başarının kapılarını aralaya-
cak, bunun sonucunda Cumhuriyetimizin yüzüncü
yıl dönümü Türk milletinin muhteşem bir uyanışına
vesile olacaktır. Kaldı ki sömürgeleşmiş partilerin ül-
kemizin önünü kesme çabası tutmayacak, zillet tera-
zisi aziz milletimizin tarihi vakarını asla
çekemeyecektir. Gerçekleri çarpıtmanın hiç kimseye
bir yararı dokunmayacaktır. Türkiye bugün sağlam,
sağduyulu ve milli bir iradenin marifetiyle zincirlerin-
den kurtulmaktadır. Son günlerde ardı arkasına sah-
nelenen provokasyonlar, milli birliğimizi ve
dayanışma ruhumuzu hedef alan sabotajlar bizi yolu-
muzdan çeviremeyecektir. Bu provokasyonlardan bi-
risi de Sümela Manastırı'nda 9'uncu kez ayin yapmak
için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholome-
os'a 'ekümenik' yazılı Trabzonspor formasının hediye
edilmesidir. Bu yürek yaralayıcı tertip skandal olması-
nın ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir
meydan okumadır. Trabzonspor'umuza ve bu kulü-
bümüze gönül veren muhterem vatandaşlarımıza ha-
karet niteliğindeki bu kepazeliğin hiçbir vicdan
tarafından kabul edilmeyeceği ortadadır. Türkiye'de
ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur.
Lozan Antlaşması gereğince, Fener Rum Patriği'nin

siyasi ve idari işlerle uğraşmaması,
ülkemizdeki Rum-Ortodoks vatan-
daşlarımıza ruhani hizmet vermesi
hüküm altına alınırken, Fatih Kay-
makamlığı'na bağlı bir din görevlisi
olmasının dışında hiçbir statüsü de
olamayacaktır."

Fırsatçılar devreye girmiş

Türkiye'nin dört bir koldan tuzağa
çekildiğine dikkat çeken Bahçeli,
şöyle devam etti: "Milli ve manevi
hassasiyetlerin tahriş edilmesi etap
etap ilerletilen bir kumpasın içyü-
zünü açığa vurmaktadır. Amaç kaos
çıkarmak, kriz ortamı yaratmaktır.
Alevi İslam inancına mensup kardeş-
lerimiz üzerinde oynanan şirret
oyunlar, KPSS şaibesi, etnik kimlik-
leri kaşıyan sinsilikler, Moody's isimli
derecelendirme şirketinin Türkiye
ekonomisi hakkında kuşku uyan-
dırma densizliği ve Azez'de Türk
bayrağını yakma şerefsizliği bir kaos
planlamasının birbiriyle bağlantılı
olaylarından yalnızca bir kısmıdır.
Türkiye'nin ufkunu perdelemek,
enerjisini tüketmek, manevi direncini
kırmak gayesiyle emre amade bekle-
yen iç ve dış odaklar eşzamanlı faali-
yet halindedir. Fırsatçılar devrede,
fesat yuvaları tetiktedir. Buna rağ-
men Azez'de al bayrağımızı yakma
girişiminde bulunan soysuzların
yaka paça yakalanmaları ve 
ihanetlerinin bedelini ödeyecek ol-
maları çok sevindirici bir gelişmedir.
Bağımsızlığımızın sembolü al bayra-
ğımıza el uzatan, egemenlik hakları-
mıza dil uzatan, milli varlığımıza göz
koyan kim ya da kimler varsa bunun
acıklı sonuçlarına en ağır biçimde
katlanacaklardır. Ayrıca devası der-
dine yetmeyen, küçücük ve ipotekli
aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren
selamsız sevimsiz Babacan'ın asıl
şiddet ve dehşet faili bölücü terör ör-
gütüne tek kelam edememesi, hatta
teröristlere şirinlik taslaması düştüğü
çukurun derinliğini göstermesi bakı-
mından ibret verici bir hüsrandır. Bu
şahsın muadili ve mukallit benzeri
serok Ahmet'in Suriye'de yaşayan
Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar
eden ayıplı sözleri şahsıyla mü-
semma olan bozgunculuğa yeni bir
misaldir."  DHA

Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımların değerli
ve isabetli olduğunu kaydeden MHP lideri Bahçeli,
açıklamasını şöyle sürdürdü:  "Bu ülkede yaşayan
hiç kimse, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun ülke-
mizin ötekisi veya hasmı değildir. Hepsi kardeşimiz-
dir, aramızda tarihe, kültüre ve inanca dayanan
kuvvetli bağlar vardır. Dışişleri Bakanımızın Suriyeli
muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edil-
mesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı
çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç
kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur. Türkiye'nin
Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebe-
sine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yu-
valandıkları her coğrafi alandan iş birliğiyle sökülüp
atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından bi-
risi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alın-

maya değerdir. 2023'e kadar her alanda ve her kom-
şumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması
samimi arzumuz ve umudumuzdur. Üzerinde yaşadı-
ğımız geniş coğrafyanın bize söylediği; çatışarak
değil kucaklaşarak yaşamanın tek seçenek olduğu-
dur. Bunu başaracak tek siyasi irade de Cumhur İtti-
fakı'dır. Gerisi sadece fasa fisodur, fuzuli ezberdir,
gürültü kirliliğidir. Türkiye tarihi müktesebatının yol
haritasında mesafe aldıkça, komşularıyla tutarlı, se-
viyeli, saygılı ve dengeli diyaloglar kurdukça ne zil-
lete gün doğacak ne küresel emperyalizm fırsat
bulacak ne de mücavir bölgelerde terör örgütleri tu-
tunacaktır. 2023 yılı büyük Türk-İslam asrının miladı
ve misakı olacaktır. Bizimle milliyetçilik yarışına girip
kutlu ceddimiz ve rahmetle yad ettiğimiz Süleyman
Şah'ın türbesiyle ilgili dedikodu yapan Kılıçdaroğ-
lu'na asıl cevabı Türk milleti verecek, Dersim ayarlı
bu şahsın gerçek yüzünü muhakkak ifşa edecektir.
Bu ise yalnızca bir sabır ve zaman meselesidir." 

2023 milad olacak

Dayanışma içindeyiz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İttifakların eskisi kadar önemi
olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler.
Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6'lı masa çalışmaları
bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içerisinde” dedi

SAAdet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamol-
laoğlu, çeşitli temaslarda

bulunmak için Bursa'ya geldi. Tarihi
Kapalı Çarşı'yı gezen Karamolla-
oğlu, kuyumcu esnafı ile bir araya
geldi. Daha sonra Tarihi Koza Han'a
geçerek halka sohbet eden Karamol-
laoğlu'na, Saadet Partisi İl Başkanı
Mehmet Atmaca ile parti teşkilatı da
eşlik etti. Daha sonra gazetecilerin
sorularını cevaplayan Karamolla-
oğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu
gibi büyük öneminin kalmadığı yö-
nündeki konuşmasına açıklık getirdi.
Söz konusu konuşmanın istismar
edilebileceğini ifade eden Karamolla-
oğlu, "İttifakların eskisi kadar önemi
olmadığını söylemiştik. Bunun se-
bebi de iktidarın bu konuda yaptığı
değişiklikler. Ancak bunun hiçbir fay-
dası yok, hiçbir önemi yok demedik.
6'lı masa çalışmaları bundan sonra
da devam edecek. İster istemez bir
dayanışma içerisinde" dedi.

İttifaka mecbursunuz

Başkanlık sisteminin istismara açık
bir sistem olduğunu söyleyen Kara-
mollaoğlu, "Tek kişinin dediği oluyor.
Başka kimseyle müzakere edilemiyor.
Meclis'in önemi kalmadı. Halbuki

bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye
her şeyi endekslememek, mutlaka bir
istişare kurumunun olmasını temin
etmek arzusundayız. Bu ittifaklara
imkan veren değişiklikler yapılmadan
önce de zaten bir araya gelip, bu ko-
nuları görüşüyorduk. Referanduma
giderken de bir araya gelmiş. Bu refe-
randumun faydalı olmadığını, geç-
memesi icap ettiğini söylemiştik.
Ama o zaman milletimiz, sözlerimize
pek iltifat etmedi. Şimdi herkes,
büyük bir çoğunluk görüyoruz ki; it-
tifaklar bu memlekete bugünkü ha-
liyle büyük bir fayda sağlamıyor.
Ama hiç ittifak olmayacak mı? Mec-
lis'te çoğunluğunuz olmazsa; birçok
siyasi parti bir araya gelip, bir hükü-
met kurmaya mecbursunuz. Bugün
için bu da bu manaya geliyor
zaten"diye konuştu. 6'lı masanın bu
hafta sonu toplantısına kendilerinin
ev sahipliği yapacağını da hatırlatan
Karamollaoğlu, "Bu devam edecek
kanaatindeyim. İnşallah memleketi-
mizde hayırlı bir değişiklik ve gelişme
olur diye ümit ediyorum. Kimse bir
kelimenin hemen alıp, çarpıtılmasını
yaparak, buradan bir şeyler ve yanlış
neticeler çıkarmaya teşebbüs etme-
meli diye düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.  DHA

AK Parti seçime hazır

AK PArti'li Selman
Özboyacı, partinin
21'inci kuruluş yıl dö-

nümüyle ilgili açıklamalarda bu-
lundu. 21'inci yıl sloganına
değinen Özboyacı, "21'inci yıl
sloganımız; ‘Bir Olduk 21 Ol-
duk'. Bu çok manidar bulduğu-
muz ve çok sevdiğimiz bir
slogan. Gerçekten de aslında AK
Parti'nin 21 yıllık hikayesinin bir
özeti niteliğinde. Biz milletimizle
bir olarak 21 olduk. İnşallah
daha nice yıllara da hep beraber
milletimizle bir olarak gitmeye
devam edeceğiz" diye konuştu.
Manipülasyon ve dezenformas-
yon nedeniyle siyasi gündemin
asıl gündemden sapabildiğine
işaret eden Özboyacı, "O yüzden
zaman zaman yapılan bu dezen-
formasyonlarla sanki Türkiye'nin
gündeminde olmayan şeyler,
Türkiye'nin gündemiymiş gibi
gösteriliyor. Şunu söyleyeyim ki
biz AK Parti kadroları olarak hep
sahadayız, pazardayız, esnaf ge-
zisindeyiz. Vatandaşlarımızla
bire bir görüştüğümüzde biz as-
lında sosyal medyada köpürtü-
len o farklı havanın milletimizin
gündeminde olmadığını, bu iki
gündemin birbirinden farklı ol-
duğunu görüyoruz. Dolayısıyla
2023 seçimleriyle alakalı çok
ümit dolu olduğumu söyleyebili-
rim. Bundan hiç şüphem yok.
Milletimiz, yine AK Parti'yi 1'inci
parti yapacaktır" dedi.

Siyasetin gündemi karışık

AK Parti'li Özboyacı, muhalefet-
ten gelen erken seçim çağrılarına
ilişkin ise "Bunlar aslında Türki-
ye'yi asıl gündeminden saptırma
çabaları. Bugün emin olun Tür-
kiye bir erken seçime gitse 6'lı
masa, buna en az hazır olan 6 si-
yasi parti. Bugün yine 'Hadi
seçim var' desek yine buna en
hazır olan parti AK Parti'dir.
Bunu Cumhurbaşkanı'mız da
defalarca söyledi. Bu seçimlerin
tarihi belli, 2023 yılının Haziran
ayı. 6'lı masanın figürleri, bu şe-
kilde erken seçim iddialarıyla
bazen siyasetin gündemini bu-
landırmaya çalışıyorlar. Daha
önce de bunun gibi çağrılar yap-
tılar. Bu ilk değil ama bunlar sa-
dece gündemi saptırma çabaları.
Seçimin tarihi belli" açıklama-
sında bulundu.  DHA

AK Parti Konya Milletvekili ve Dijital Mecralar
Komisyonu Üyesi Selman Özboyacı, "Bugün
Türkiye erken seçime gitse 6'lı masa, buna en az
hazır olan 6 siyasi parti. 'Hadi seçim var' desek yine
buna en hazır olan parti, AK Parti'dir" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye'nin ufkunu perdelemek, enerjisini tüketmek, manevi direncini
kırmak gayesiyle emre amade bekleyen iç ve dış odaklar eş zamanlı faaliyet halindedir. Fırsatçılar devrede, fesat
yuvaları tetiktedir. Bağımsızlığımızın sembolü al bayrağımıza el uzatan, egemenlik haklarımıza dil uzatan, milli
varlığımıza göz koyan kim ya da kimler varsa bunun acıklı sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklardır” dedi
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SELVİ SARITAÇ

İ mamoğlu, "Ne yazık ki, iklim değişikli-
ğinin etkin halini yazın ortasında,
bazen yağmurla ve değişen sıcaklık-

larla yaşayabiliyoruz. Şu anda İstanbul'da,
5 bin 890 personelimizle, 2 bin 135 araçla
ve iş makinesi ekipmanlarla birlikte vatan-
daşımızın hizmetindeyiz. Çekmeköy'de 90-
100 yüz kilo metrekareye, Sarıyer-Maslak
civarında 80 kilo metrekareye yağışla karşı

karşıya kaldık. İstanbul'un genelinde, 45-50
kiloyla 100 kilo yüz kilo arasında bir yağışı
muhtelif bölgelerinde yaşadık, yaşamaya
devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde Sa-
rıyer, Beykoz, Çatalca üzerinden bir geçiş
yaptı. Daha sonra Marmara Bölgesi'nden
gelen yağışla birlikte, Anadolu yakasında
yoğun bir etki yarattı. Şu anda ise hem bu-
radan kayan yağış dalgası hem Marma-
ra'dan gelen yağış dalgasıyla İstanbul'un
güneybatısından Beylikdüzü. Avcılar, Esen-

yurt hattına giriş yapan bir yağış aksı söz
konusu"  dedi.

Belediyelerle koordineli çalışıldı

İlçe belediyeleriyle de koordineli çalıştıkla-
rını aktaran İmamoğlu, "Şu anda yoğun bir
biçimde sahadayız. Bölge bölge bazı anlık
su birikintileri yollarda oluştu. Ama bir böl-
geye müdahalemiz, en fazla 10 dakika, 15
dakikayı bulmadı. Ve yollardaki bu birikinti-
leri giderdik. Şu anda akışkanlık, olabildi-

ğince makul seviyede İstanbul genelinde.
Arkadaşlarımın bana verdiği bilgi doğ-

rultusunda, yağışın öğleden sonra
saat 14.00-15.00'e kadar devam

edeceği yönünde. Dolayısıyla
vatandaşlarımızın mecbur

kalmadıkça araçlarıyla se-
yahat etmemelerini ve

dışarıya çıkmamala-
rını ben buradan

istiyorum bütün
hemşehrileri-

mizden"
dedi.

Geç-
miş

dönemde bazı sorunların meydana geldiği
İstanbul'un meydanlarında ciddi bir sıkıntı
yaşanmadığını belirten İmamoğlu, "Hatta
hemen hemen hiç sıkıntı yaşanmadı. Emi-
nönü'nden Üsküdar'a, Maltepe Pendik'ten
diğer bölgelerimize varıncaya kadar benzer
sorunun yaşanmadığını net olarak ifade
edebilirim. Burada mikro alanlarla ilgili de
görüntüleri görüyoruz. Bazen bu Eminönü
civarında, örneğin Kapalıçarşı civarında
olabiliyor veya Unkapanı'nda olabiliyor
veya Mecidiyeköy noktasındaki olabiliyor.
Ekrandan Baltalimanı'nın sürecini analiz
ediyoruz arkadaşlarla. Ki o bölgede de Bal-
talimanı Yaşam Vadisi ve özellikle dere ıs-
lahı üzerindeki şantiyemizin de başladığını
belirteyim. Oralarda bazı sıkışıklıklar söz
konusu, ama su birikintileriyle ilgili süreçler
ve sorunlar atlatıldı" ifadelerini kullandı. 

İklim değişikliğiyle mücadele

İklim değişikliğinin bütün dünyanın ortak
sorunu olduğuna vurgu yapan ve İstan-
bul'un mevsim normallerinin 4 katı üze-
rinde yağış aldığı bilgisini paylaşan Ekrem
İmamoğlu, "3-4 gün gün sonra da meteo-
rolojiden gelen bilgilere göre, hafta so-
nunda 35 dereceye doğru çıkacak olan bir
hava sıcaklığını konuşuyor olacağız ve bu
konuda vatandaşlarımızı uyaracağız. Bu

bağlamda istirhamımız net olarak şu:
Lütfen bu uyarılara dikkatli bir bi-

çimde vatandaşlarımızın eşlik et-
mesi, bize yardımcı olmaları. Ki

bu konuda gerçekten duyarlı
bir hemşehrimiz var, 16 mil-

yon insanımız var. İklim
değişikliğiyle mücade-

lede el birliğiyle ha-
reket etmemiz

şart" diye ko-
nuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte dün sabah saatlerinde
başlayan yoğun yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu

YaGmura karSı
alarma GeCtiler

İmamOğlu, "Şu ana kadar bir yaralanma ya
da bir vatandaşımızla ilgili, Allah korusun,
bir kaza vesaire gibi bir ihbar almadık. Mikro
ölçekli su baskınlarıyla ilgili de çok yoğun bir
153'e ulaşan ve telafi edilemez noktada olan
bir sorun yaşamadık. Burada arkadaşlarımla
beraber hem gelen ihbarları takip ediyoruz
hem bizi arayan yetkili arkadaşlarımız, muh-
tarlarımız, yine aynı zamanda bizim birçok
arkadaşımız sahada, zabıtalarımız sahada;
gelen ihbarlara da hızlıca müdahale ediliyor.
Çoğu da yollardaki göllenme. Vatandaşları-
mıza iş birliği için teşekkür ediyorum. Yağ-
mur öğleden sonra ayrılana kadar da lütfen
konumunuzu değiştirmemeye gayret ediniz.
Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayınız. Biz
de tedbirlerimizi hızlıca alalım. Bu kadar
yoğun yağışa rağmen, gerçekten çok az so-
runla süreci atlattığımızı, yönettiğimizi ifade
edebilirim. Bütün emeği geçen, yaklaşık 6
bine yakın çalışanımıza yürekten teşekkür
ediyorum. İstanbullu hemşehrilerime de geç-
miş olsun diyor, güzel bir gün olmasını dili-
yorum" ifadelerini kullandı.

Trafik uyarısı yaptı

Mecburiyetten kalıyorlar!
Beklenen İstanbul Depremi'ne rağmen kentte çok sayıda riskli binada yaşam devam ediyor. Kiracıların
uygun olduğu için kaldığı dairelerde, ev sahipleri de yüksek kiralar nedeniyle binalarında oturmaya
devam ediyor. Kiracı Mezgin Güneş, "En büyük korkum deprem. Çocuklarımı her an deprem olur diye
yanımdan ayıramıyorum. Büyük bir deprem bekleniliyor ama mecburiyetten kalıyoruz" dedi

17 ağustOs Depre-
mi'nin üzerinden 23 yıl
geçti. Merkez üssü Kocaeli

Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki dep-
rem İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve
mal kaybına neden oldu. Resmi kayıt-
lara göre 17 bin 480 kişinin hayatını
kaybettiği depremde fay hattının orta-
sının kırılması 'Büyük Marmara Dep-
remi'nin ne zaman meydana
geleceğiyle ilgili endişe yaratıyor.
Büyük depremin beklenmesine rağ-
men İstanbul'da birçok vatandaş riskli
binalarda yaşamlarını sürdürmeye
korkarak devam ediyor. Fatih, Sultan-
gazi, Bağcılar, Bahçelievler gibi ilçe-
lerde kolonları hasarlı, demirleri
çürümüş ve paslı 40 yaşın üstünde
birçok bina bulunuyor.

Riskli ama yapacak bir şey yok

Sultangazi'de 35 yıllık bir binada otu-
ran Mustafa Şen, "1999 depremini
yaşadım. Kamyonun tepesinde gün-
lerce kaldık. Ama döngü yine kendi
evine döndürdü. Eski bir bina. Riskli
bina ama yapacak bir şey yok. En az
kira 2 bin 500 lira. Ben ev sahibiyim.
Yeni ve sağlam bir eve geçemem. Yeni
binaya geçsek 5 bin lira kirası var.
Korkuyorum ama yapacak bir şey
yok. İmkanım olsa çeker giderim ama
imkanım yok" dedi.

Deprem korkusu 
devam ediyor

Bahçelievler'deki 44 yıllık binada
oturan Yeşim Güler de, "Bir
kamyon geçtiğinde apart-
manımız oynuyor.
Bardaklar ses ya-
pıyor, vitrini-
miz
oy-

nuyor. Korkudan dolayı burada çok
fazla kalmıyorum. Buraya iki günlü-
ğüne geldim. Kendi evimde duramı-
yorum.1999 depremini yaşadığım için
o korkuyu hala yaşıyoruz. Kızlarım
geldiğinde evde kalamıyorlar. Ben ev
sahibiyim. Apartman sallandığı için
şikayetlerde de bulundum ama geri
dönüş alamıyoruz" diye konuştu.

Korkuyoruz ama...

Bağcılar'da yaşayan Mehmet Bulut
da, "30-40-50 senelik binalar var. Bi-
nalarda da çatlak var ama bir şekilde
oturuyoruz. Biz korkuyoruz. İstanbul
genelinde yapılaşma olarak buradaki
sokaklar çok dar, binaların hepsi biti-
şik. Sağımdaki binayı elle itseniz yıkı-
lacak derece bir bina. Balkonun
demirleri çürümüş. Korkuyoruz ama
bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz.
Sıva çatlağı olduğu söylendi. Benim
dairemde var bir çatlak. Bir değil 3-4
çatlak var. Biri kolonda ama sıva çat-
lağı denilip insanların gönlüne ferah-
lık veriyorlar ama değil. Buradaki 20
binayı araştırsalar belki bir tanesi sağ-
lam çıkar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarımı yanımdan
ayırmıyorum

Bağcılar'daki 40 yıllık binada kiracı
olarak yaşayan
Mezgin
Göçer,

"Bütçem buna uydu ve mecburiyetten
geldim. Öbür kiralar çok pahalıydı.
Ekonomik şartlardan dolayı geldim.
Çocuklarımla bu binadayım en
büyük korkum da deprem. Depremi
yaşadım. Hala üzerimde bir korku
var. Çocuklarımı her an deprem olur
diye yanımdan ayıramıyorum. Sürekli
yanımdalar korkuyoruz. Bayağı çat-
lak var. Balkonların arka tarafları hep
hasarlı. Büyük bir deprem beklenili-
yor ama mecburiyetten kalıyoruz. Bu-
radan çıkıp başka bir yere kiraya
gitsek 5-6 binden başlıyor. Tek deği-
lim, herkes öyle" dedi. DHA

Daha önceden ko-
lonu çöken Bağcı-
lar'daki binada
kiracı olarak ya-
şayan Zeynep
Aslan da, "50 yıl-
lık bina. Daha
önce deprem gör-
müş yıkılmamış
ama iki sene önce
arka taraf çatladı. Destek verdiler.
2 ay bir odada yaşadık. Bir kenar
öbür kenara kadar yıkıldı. 3-4

kolon destek yaptılar. Korksak da
korkmasak da başka yer kira-

layamıyoruz. Mecbur yaşı-
yoruz içinde. Yıkılmasın

istiyorum çünkü bi-
namız yıkılırsa
biz mecbur çı-

kacağız" ifa-
delerini
kullandı.

MECBUR
YAŞIYORUZ

Sarıyer’i sel aldı
İstanbul'da etkili olan yağış hayatı olumsuz 
yönde etkiledi. Sarıyer'de aniden bastıran yağmur
nedeniyle 3 katlı bir binanın alt katını su bastı. 
Evin içinde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişiyi 
çevredekiler kurtardı. Sokakta park halindeki 
onlarca araç da su altında kaldı

Olay saat 12.30 sıralarında Emirgan
Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde
meydana geldi. Aniden bastıran yağmur

nedeniyle 3 katlı bir binanın bahçesi ve giriş katı su
altında kaldı. İçeride mahsur kalan 1 kadın 2 çocuğu
ile birlikte yardıma koşan çevredekiler  tarafından
kurtarıldı. Sokağa park edilmiş onlarca araç da su 
altında kaldı.  Olay yerine gelen itfaiye ve İSKİ ekip-
leri su tahliye çalışması yaptı. Mahsur kalanların yar-
dımına koşan Cemalettin Çalışkan,  "Arkadaşın
mahsur kaldığını öğrendik. Burada çocuklar içeri-
deymiş, ben hemen koştum geldim buraya çocukları
demirin arasından çıkardık. Annelerini de demiri sö-
kerek çıkardık. Belimize kadar su vardı. İçerde 2
çocuk bir de anneleri vardı. İlk defa bu kadar oldu,
bu zamana kadar böyle olmuyordu. Evlerin içi de bu
şekilde su dolu" dedi. 

Camiyi su bastı

Sarıyer'de inşaat alanından gelen balçık, Neslişah
Sultan Camii de ve çevredeki işyerine doldu. Vatan-
daşlar, sabah saatlerinden itibaren yoldan gelen bal-
çık ve suyu tahliye etmeye çalıştı. Cami ve iş yerlerine
dolan su da logarlara doğru boşaltıldı. İstinye Cami-
leri ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı,
"Saha düzenlemesi var, saha düzenlemesinden 
dolayı toprakları orayı yığdılar. Topraklar yağmurla
balçık hale geldi. Kaç senedir böyle olmamıştı. Saha
düzenlemesi ile ilgili yağmur yağınca toprak balçık
oldu. Bir şekilde buna çözüm bulunması lazım. 
Burada geçen sefer de çok kişi mağdur oldu. Burası
1 hafta sonra eski haline dönecek" dedi. Cengiz 
Alphan ise, "Öncelikle bu olayların son bulmasını 
istiyoruz. Tekrar yağmur yağınca bu şekilde olacak.
Belediyemizin kalıcı çözüm bulması lazım. Bir an
evvel son bulmasını istiyoruz" diye konuştu. 
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Canlarla bir olduk
Çatalca Belediye

Başkanı Mesur 
Üner, Muharrem

ayı dolayısıyla
Çatalca Cem Evi'ni
ziyaret etti. Üner,
“Canlarımızla bir

olduk, birlik 
beraberlik mesajları

verdik” dedi

Ç atalca Belediye
Başkanı Mesut
Üner, Muharrem

Ayı nedeniyle Çatalca
Cem Evi'ne ziyarette bu-
lundu. Ziyarette bolluk ve
bereketin simgesi Aşure
Günü’nün mübarek olma-
sını dileyerek iftar yeme-
ğine de katılan Başkanımız
Mesut Üner, “Muharrem
ayının 10. günü idrak edi-
len Aşure gününde Ça-
talca Cem Evimizde tüm
canlar bir olduk birlik
olduk. Cenab-ı Allah’tan

dualarımızın ve tutulan
oruçların kabul olmasını
dilerim” ifadelerinde bu-
lundu. Alevi-Sünni gibi bir
ayrımın içinde bulunduğu-
muz yüzyılda kabul edile-
meyeceğini de belirten
Üner, “Bizim için önce
kardeşlik gelir. Şu böyle
imiş bu böyle inanırmış
fark etmez. Biz hep birlikte
Çatalca'yız hep birlikte
Türkiye'yiz. Alevi dostları-
mızın ibadetlerinin tekrar
kabul olmasını dilerim”
şeklinde konuştu.

Cem Kara
unutulmadı
Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, eski belediye
başkanı Cem Kara'nın
vefatının ikinci yılında, kabri
başında düzenlenen anma
törenine katıldı

TÖRENDE mer-
hum Cem Ka-
ra'nın ailesine ve

yakınlarına başsağlığı di-
leklerinde bulunan Mesut
Üner, yaptığı açıklamada
“Çatalca'mıza uzun yıllar
eğitim camiasında ve iki

dönemde belediye başkan-
lığı görevlerinde bulunarak
hizmet vermiş, çoğumuzun
Cem hocası, bizlerin Cem
ağabeyi, Cem Kara başka-
nımızı, aramızdan ayrılışı-
nın yıl dönümünde kabri
başında dualarla, rahmet

ve minnetle andık” dedi.
Cem Kara'nın yeri doldu-
rulamayacak önemli biri
olduğunun da altını çizen
Üner, “Çatalca onu her
daim sevgiyle ve saygıyla
hatırlamaya devam edecek-
tir” ifadelerini kullandı.



D oğum günü kebabının hem gör-
sel hem de lezzetinin istedikleri
gibi olduğunu belirten Mehmet

Akif Kardaş, “Kebap bilindiği üzere Orta-
doğu’nun en popüler yemeği ve dünyanın
birçok ülkesine yayılmış durumda. Farklı
kebap türleri bulunmakla birlikte genel
olarak kebaplarda belirli standartlara uyu-
luyor. Kebabın kökeni çok eskilere dayanı-
yor. Biz de klasik kebap lezzetini farklı bir
görsel üzerinden sunmak ve kebabın lez-
zetini artırmak istedik” diye konuştu.
Doğum günü kebabı hakkında açıklama-
larda bulunan Kardaş, kebabın içeriği ve
yapılış süreci hakkında yaptığı açıkla-
mada, “Doğum günü kebabı aslında tam
da ismine yakışır bir görüntüye sahip.
Nasıl ki doğum günü pastalarının kat kat
bir görüntüsü varsa, doğum günü kebabı-
nında da aynı görüntüde olduğunu söyle-
yebilirim. Kat kat oluşturduğumuz
kebabın her katında farklı kebap türü bu-
lunuyor. Yani farklı kebaplar aynı anda ta-
dılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Özel sunumlar yapılıyor

Dört kat olarak hazırlanan kebabın içeri-
sinde iki ayrı tepsi kebabının olduğunu be-
lirten Kardaş, “Kebapta patlıcan, özel
soslu kuzu şiş başta olmak üzere çok özel

malzemeler kullanıyoruz. Kullandığımız
malzemeler kadar bu malzemeleri bir
araya getirme şeklimiz de çok özel. Hazır-
ladığımız kebabın lezzeti oldukça iyi. Bu
nedenle müşterilerimizin sunduğumuz ke-
baptan hoşnut kaldığını söyleyebilirim.
Yanık Köşk olarak temel hedefimiz, klasik
lezzetleri hem görsel hem de lezzet açısın-

dan çok daha ilgi çekici hale getirmek.
Zaten bu tür lezzetler hafızalarda çok özel
bir yere sahip. Bizim gibi işletmelerin lez-
zetleri özel sunumlarla müşterilere sun-
ması ise bu tür lezzetlerin daha çok ön
planda yer almasını olanaklı hale getiriyor.
Bu nedenle müşterilerimizden aldığımız
geri dönüşler ile lezzetlerimizi görsel açı-

dan çok daha ilgi çekici bir hale getiriyo-
ruz” dedi. Yazılım ve endüstri mühendisi
olan işletme sahibi Kardaş, diğer alanla-
rında olduğu gibi uzun zamandır faaliyet
gösterdiği gastronomi alanında da inova-
tif bakış açısıyla yenilikler yapmaya devam
edeceğini beyan edip Doğum Günü Keba-
bı’nı tescil ettiklerini söyledi.

10

AYNUR CİHAN

16 AĞUSTOS 2022 SALI www.gazetedamga.com.tr  GÜNCEL

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

PAstA YeriNe
doğum günü kebabı 
Klasik etçi kebapçı konseptinin dışına çıkan ve İstanbul’da müşterilerine hizmet sunan Yanık Köşk Restaurant, yaptığı
doğum günü kebaplarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşletme sahibi Mehmet Akif Kardaş, “Oluşturduğumuz lezzetlerle
klasik etçi anlayışının dışına çıkmak ve müşterilerimize klasik lezzetleri yenilikçi bir şekilde sunmak istedik” dedi Anadolu

Yakası’nda 
yağmur etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren
yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda
cadde ve işyerleri sular altında kalırken
bir çöp konteynerinin sokaktaki yağmur
sularıyla birlikte ilerlediği görüldü

İsTanbul Anadolu Yakası'nda sabah sa-
atlerinde başlayan sağanak yağışın etki-
siyle Maltepe'nin Aydınevler ve

Zümrütevler mahallelerinde ve Çekmeköy Taşde-
len'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sancak-
tepe'de bulunan bir TIR parkı da yağmur sularıyla
dolarken, Sancaktepe'de bulunan galericiler sitesini
su bastı. Maltepe D-100 Karayolu yan yolda tıkanan
rögarlar nedeniyle su birikintisi oluştu. Yan yolu kul-
lanan araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe Zümrü-
tevler Mahallesi'nde ise bir çöp konteynerinin
yağmur sularıyla birlikte ilerlediği görüldü. Maltepe
Büyükbakkalköy Mahallesi Cezaevi yolunda ise bir
araç alt geçitte mahsur kaldı.

Tuzla Piyade Okulu'nda ot-
lukta çıkan yangın itfaiyenin
müdahalesiyle kısa sürede

söndürüldü. Yangın, saat 20.30 sırala-
rında Tuzla Piyade Okulu yerleşke-

sinde otlukta çıktı. Bilinmeyen nedenle
çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sü-
rede büyüdü. Durumun bildirmesiyle
olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin

yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ar-
dından yangın kontrol altına alındı.
Çıkan Yangında yaralanan olmazken
yangın vatandaşlar tarafında cep tele-
fonu ile görüntülendi.  DHA
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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

 
 

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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FRANSA’NIN GÜNEYİ ORMAN 
YANGINLARIYLA UĞRAŞIYOR
Fransa’nın Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınlarının ilerleyişinin yavaşladığı ancak büyük bir alanın küle döndüğü bildirildi

ÜLKENIN güneyindeki Borde-
aux kentinin güneyinde çıkan 
orman yangınlarının ilerleyişi, it-

faiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yavaş-
ladı. Fransa Sivil Savunması, “İtfaiye-
ciler, kurtarıcılar ve Fransız ekiplerinin 

yanı sıra, Gironde ve Morbihan’daki 
yangınla mücadeleye Avrupalı   itfai-
yeciler de katılıyor” denildi. Fransız 
medyası, Gironde bölgesindeki orman 
yangınlarında 1300 hektarlık alanın 
harap olduğunu, 10 bin kişinin de 

tahliye edildiğini duyurdu. Öte yandan 
yangına müdahalede Yunanistan, İtal-
ya ve İsveç’ten gelen yangın söndürme 
uçaklarının da kullanıldığı; sahada ise 
Romanya ve Almanya’dan gelen itfai-
yecilerin destek olduğu aktarıldı.

Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda teslim olmasının yıl dönümün-
de iki kabine üyesi, tartışmalı Yasukuni Tapınağı’nı ziyaret etti

JAPONYA, İkinci Dün-
ya Savaşı’nda teslim 
olduğu 15 Ağustos’un 

77. yıl dönümünde, hayatını 
kaybeden askeri personel ve 
sivillerini anıyor. Eski Japon 
militarizminin simgesi olmakla 
eleştirilen ve tartışmalı sta-
tüsünü koruyan Şinto inancı 
tapınağı Yasukuni de bu kap-
samda ziyaret ediliyor.
Japonya Ekonomi Güvenliğin-
den Sorumlu Devlet Bakanı 
Takaiçi Sanae ile Yeniden İn-
şadan Sorumlu Devlet Bakanı 
Akiba Kenya, tapınakta saygı 
duruşunda bulundu. Ziyaret 
sonrası Takaiçi, “daha fazla 
insan ölmesin diye dua ettiği-
ni” belirtirken savaşta dedesini 
kaybeden Akiba ise “Yeniden 
savaşmama inancımı tazeliyo-
rum.” dedi. Her iki bakan da 
geçen hafta kabine reformu 
sonrasında koltuklarına otur-
muştu. Takaiçi, iktidardaki 
Liberal Demokrat Parti’nin 
(LDP) son başkanlık yarışına 
katılmıştı.

Başbakan adına bağış
Öte yandan, Başbakan Kişida 
Fumio’nun makamı adına, ta-

pınağa törensel bağış sunuldu. 
Başkent Tokyo’nun Kudankita 
bölgesindeki tapınak, savaş 
ölülerinin anılması amacıyla 
her yıl bahar ve güz festivalleri 
ile savaşın sona ermesi yıl dö-
nümlerinde ziyaretçi akınına 
uğruyor. İlk olarak 1869’da 
inşa edilen tapınağın, İkinci 
Dünya Savaşı’nda ölen 2,5 
milyon kişinin anısını onurlan-
dırdığı ancak tapınak keşişle-
rinin 14 savaş suçlusunu 1978 
yılında “kutsal” kabul etmesi 
nedeniyle tartışmalı statüsünü 
koruduğu biliniyor. Devlet 
yetkililerin tapınağa resmi 
ziyaretlerinin, komşu ülkeler 
Çin ve Güney Kore’den tepki 
çekebileceği kaydedildi.

JAPON BAKANLAR 
TAPINAKTA!

Muratağa-Sandallar Şehitliği ve 
Atlılar Şehitliğinde düzenle-
nen törenlere, KKTC Cum-

hurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, 
milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuv-
vetleri Komutanı Tümgeneral Sezai 
Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mu-
ratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini 
Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, 
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği 
Başkanı Gürsel Benan ve şehit yakın-
ları katıldı. Çelenklerin konulmasıyla 
başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şe-
hitlikler ziyaret edilirken dualar edildi. 
Törende, şehit torunu Ayşe Güler Akın 
tarafından bir şiir de okundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Murata-
ğa-Sandallar Şehitliği’ndeki törende 
yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk’ünün 
çok acılar çektiğini, şehitler verdiğini 
ancak Muratağa, Sandallar ve Atlı-
lar’da yaşananların bambaşka bir olay 
olduğunu söyledi. Çocuk, kadın ve yaş-
lıların katledilerek, toplu halde gömül-
düklerini hatırlatan Tatar, bu olayların 
unutulmasının mümkün olmadığını, 
unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Hür bir devlet bıraktılar
Tatar, şehitlere olan borcun, devleti 

yüceltmek, Kıbrıs Türk’ünün kazandığı 
bağımsızlık, özgürlük ve egemenli-
ği sürdürmek olduğunu söyleyerek, 
şehitlerin mücadelesinden “bağımsızlık, 
hürriyet ve devlet” doğduğunu kaydet-
ti. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
2. safhasıyla Kıbrıs’ta yeni sınırların 
çizildiğini ve Ada’da yeni bir dönemin 
başladığını vurgulayan Tatar, Ada’da 
ancak egemen eşitlik temelinde, iki 
kurumsal yapının iş birliğine dayalı 
bir anlaşmanın mümkün olabileceği-
ni, bunu tüm dünya ile paylaştıklarını 
belirtti. Tatar, şehitlere mükellefiyetle-
rinin, “yeni nesillere, bağımsız, özgür, 
hür ve egemenliği ile yaşayabilen bir 
vatan bir devlet bırakmak” olduğunu 
ifade etti. Kıbrıs Rum basınında Kıb-
rıslı Türklerin katledilmeleriyle ilgili 
olarak “cezalandırılmayan cinayetler” 
başlığıyla haberler yayınlandığına işaret 
eden Tatar, bu katillerin kimler oldu-
ğunun bilindiğini, söz konusu cinayetle-
rin Birleşmiş Milletler’in gözü önünde, 
Kıbrıslı Rum polis ve askerler tarafın-
dan işlendiğini ancak bunların yargıya 
götürülmediğini veya götürülemediğini, 
bundan utanmaları gerektiğini kaydetti.

Vahşet!
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini 
Yaşatma Derneği Başkanı Aşır, söz 
konusu köylerde işlenen cinayetlere 

ilişkin konuşmasında, “İnsanoğlunun 
böyle bir vahşet yapabileceğini düşün-
memiştim.” diyerek, yaşanan olayları 
gelecek nesillere anlatmak gerektiğini 
ve okullarda yakın tarihin öğretilmesi-
nin önemli olduğunu kaydetti. DHA

KIBRIS’TA 14 Ağustos 1974’te Rum 
askerleri ile komşu köylerden gelen 
Rum fanatiklerden oluşan bir grup, 
Muratağa, Sandallar ve Atlılar 
adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 
126 Kıbrıslı Türk’ü köy meydanında 
toplayarak, direnenleri ilk aşamada, 
geri kalanları ise araçlara bindirip 
katliam çukuruna gömerek öldür-
müştü. Burada şehit edilenler, en 
genci 16 günlük Selden Ali Faik, 
en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin 
Osman olmak üzere çoğu kadın 
ve çocuktan oluşuyor. Kıbrıs’taki 
Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 
yıllarında kayıp olarak listelenen 
kişilerin cenazelerinin gömüldükleri 
yerlerden çıkarılması, kimliklerinin 
belirlenmesi ve yakınlarına iade 
edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Atlılar’daki 
KATLiAM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 
1974’te Rumlar tarafından şehit edilenler düzenlenen törenlerle anıldı

Meksika’nın ABD sınırında bulunan Nogales kasabasında çıkan 
fırtına can aldı. Nogales Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, 
iki kız çocuğu ve bir kadının selde yaşamını yitirdiği belirtildi

KKTC SEHKKTC SEHiiTLERTLERii ANDI ANDI

ISRAIL askerleri işgal altındaki 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 
düzenlediği baskınlarda 1 Filis-

tinliyi öldürdü, 22 Filistinliyi gözaltına 
aldı. Resmi Filistin’in Sesi Radyosunun 
haberine göre, İsrail ordusu Kudüs’ün 
kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir 
Filistinlinin evine baskın yaptı. Baskın-
da vurulan ve ağır yaralanan Filistinli 
genç İsrail askerleri tarafından gözal-
tına alındı. Ağır yaralanan Filistinliye 
ilişkin daha sonra Kudüs Valiliğinden 
yapılan yazılı açıklamada ise, “Ku-
düs’ün kuzeyinde İsrail ordusu tara-
fından vurulan Filistinli Muhammed 
el-Haşşam şehit oldu.” ifadesine yer ve-
rildi. Açıklamada, Haşşam’ın doğrudan 
kafasından, sıfır mesafeden vurulduğu 

ve İsrail makamlarının Filistinlinin 
naaşını elinde tuttuğu aktarıldı. İsrail 
polisinden yapılan yazılı açıklamada ise 
Kefr Akab beldesinde bir Filistinlinin, 
“bıçak taşıdığı” şüphesiyle ateş açılarak 
öldürüldüğü ifade edildi.

22 Filistinli gözaltına alındı
Öte yandan Filistin’in Sesi Radyosu, 
İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın çeşitli 
kent ve beldelerine düzenlediği bas-
kınlarda en az 22 Filistinliyi gözaltına 
aldığını bildirdi.     Görgü tanıkları, İsrail 
askerlerinin baskınlarda gerçek mermi 
ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı-
nı, başta Kubatiyye beldesi olmak bazı 
noktalarda İsrail güçleri ile Filistinliler 
arasında arbede çıktığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu 
Kudüs’te Filistinlilerin evlerine sık sık 
baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli 
iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İs-
rail güçleri 2022 başından 26 Haziran’a 
kadar Filistin topraklarına yaklaşık 
1600 kez baskın düzenledi. Bu bas-
kınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, 
yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

iSRAiL ZULMU 
DEVAM EDiYOR

MEKSİKA’YI FIRTINA 
VURDU 3 KİŞİ ÖLÜ

NOGALES Sivil Savun-
ma’dan yapılan açıklama-
da, “Sele kapılan iki kız 

ve bir kadın hayatını kaybetti. 
Nogales’te çıkan fırtınada, 11 kişi 
acil durum ekiplerince kurtarıldı. 
Hayatını kaybedenlerden ilki 56 
yaşında bir kadındı. Bir başka 
talihsiz olayda, 6 ve 8 yaşların-

daki iki kız çocuğu, annelerinin 
yanında taksiyle yolculuk eder-
ken akıntıya kapılarak yaşamını 
yitirdi. Anne araçtan çıkmayı ba-
şardı, ancak suyun yoğun şiddeti 
nedeniyle kızlarını kurtaramadı” 
denildi. Acil durum ekipleri, 
vatandaşları sele karşı dikkatli 
olmaları konusunda uyardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da İsrail güçlerince 
 düzenlenen baskınlarda 22 Filistinli gözaltına alındı

İSPANYA YANIYOR!
ISPANYA’NIN ku-
zeybatısındaki Aragon 
bölgesinde Zaragoza’ya 

bağlı Anon de Moncayo ilçe-
sinde çıkan orman yangınından 
dolayı 1300 kişinin tahliye edil-
diği açıklandı. Aragon yerel 
yönetiminden yapılan açıkla-
mada, 13 Ağustos’ta başlayan 
orman yangınının şiddetli 
rüzgar ve aşırı sıcak havanın 
etkisiyle büyüyerek 
devam ettiği kaydedildi. 
Yangından dolayı 8 yer-
leşim yerindeki yaklaşık 
1300 kişinin güvenlik 
tedbirleri kapsamın-
da evlerinden tahliye 
edildiği bildirildi. Üç 
farklı noktada aktif olan 

yangının 8 bin hektarlık alanı 
etkilediği, 4 yolun trafiğe kapa-
tıldığı, söndürme çalışmalarına 
aralarında askerin de olduğu 
300 kişilik bir ekibin katıldı-
ğı bilgileri aktarıldı. Orman 
yangınlarında tarihindeki en 
kötü yılını geçiren İspanya’da 
yılbaşından bu yana çıkan 7 
binden fazla yangında 240 bin 
hektarlık alan yandı.



HGS formülü ile
gösterilir

Temiz Kilogram

Damat
türü

sözü
Doktor

gitmeme

kutu

etmeme

faktör

Tir

Arka

Gelir

eser
Tavus Litre

Sömürme

Üzme

Mesaj

Yasak

Kozalak
kimse

Getirimci

F D N Ç L K Ç N U M
A D E B D E B E E D U Ü
S Ü K S Ü K H M N D U S
N M E Ç U A N B Y T
A J E L L E Z Ü G E
M Ü F R E Z E L A A U L
A I A M O N T G
L K N G K S E A N C K
A M E A T O D M O
Y B A P U K R D K E B
K L Z S K R E Ç
S P F K Y K H L L A

ALEM

 AMAN

 ÇEMEN

 DEBDEBE

 HALEN

 NEMA

8
1 5 9 8 7
3 9 8 1

3 1
5 6 2

1 6 4
4

9 8 4 2
2 1 3 9

8 4 5
9 5 1
2 6 9

5 7
2 3

1 3 6
5 1 9 2

4 8
3 5

F
C D G

D F H
A E C

D A B
H

B G
K G D C
F A D

7 3 8 2 9 5 4 6 1
2 6 4 1 8 7 5 9 3
9 1 5 4 3 6 2 7 8
5 8 9 7 1 3 6 4 2
1 7 2 6 4 9 3 8 5
3 4 6 8 5 2 9 1 7
6 9 7 5 2 8 1 3 4
8 2 1 3 6 4 7 5 9
4 5 3 9 7 1 8 2 6

6 7 8 2 3 1 9 4 5
1 2 5 9 4 6 3 8 7
3 4 9 8 5 7 2 1 6
4 6 2 3 9 8 5 7 1
8 3 7 4 1 5 6 2 9
5 9 1 7 6 2 4 3 8
7 5 4 1 2 9 8 6 3
9 8 3 6 7 4 1 5 2
2 1 6 5 8 3 7 9 4

8 1 6 9 7 4 2 3 5
9 4 5 8 3 2 7 6 1
2 3 7 5 1 6 4 8 9
4 6 2 1 5 8 9 7 3
7 5 9 2 6 3 8 1 4
1 8 3 4 9 7 6 5 2
5 7 1 6 4 9 3 2 8
3 2 4 7 8 5 1 9 6
6 9 8 3 2 1 5 4 7

B E F A K H G D C
A H C F D G B K E
D K G B C E F A H
G B A E H C D F K
C D E K F A H B G
H F K D G B C E A
E A H C B D K G F
K G D H E F A C B
F C B G A K E H D

K A S A A Z O T
Ü T A L Y A Ü
M N A Z A R F
Ü A K A R E
L R E Z E N E K
Ü L Ç
S U T E R A Z S

D A Y I
M Ü S A M A H A L I
Ü A D L
E D A H L I
S A N A M A L N
S K A V A T A M

A N L N A
S O T E F E V K

HGS formülü ile
gösterilir Z A B Temiz P K V M Kilogram A
B E D D U A A T A E A K L Y E C

N O Damat S M O K N L O N G A türü P E K
E C Z A B N P U D N G H E C E L
sözü E H O U S T O N Doktor N A D E L E gitmeme E N
O F U D H kutu C
etmeme R E T M E R M F O B
Y E R S E T U
faktör

Tir O K G A T A P L A K
A M L S B A A T A

O N A Arka U
Gelir

R A T eser F Tavus T Litre N M
S Sömürme

Üzme S Ö M Ü R Ü Mesaj L E T A L M A Ç
Yasak

Kozalak M E M N U A R A T kimse L A V T A C
K O Z A M A D E N M U M C U M L

Getirimci R A N T Y E M R E N S K A L A

Ç ö z ü m l e r

D A Y I

 EDA

 RAM  ANANE

 ANAMAL

Su
do

ku
 | 

Ko
la

y

Su
do

ku
 |

Ha
rf 

Su
do

ku
 | 

AB
CD

EF
GH

K3 4
8

9 5 4 6
8 7

1 9 3
4 6 1
7 2 8

7 5
4 5 7 8

Su
do

ku
 | 

Ço
k 

Ko
la

y

Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com

12 16 AĞUSTOS 2022 SALI BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
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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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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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FOCUS İstanbul Etkinlik 
Yönetimi tarafından Festival 
Park Yenikapı’da düzenle-

nen geceye müzikseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Muhteşem kalabalığın tüm 
şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği 
gecede sanatçılar; kendi hit’lerinin 
yanı sıra, 90’lara damga vuran şarkı-
ları da söylediler. 

POPSAV (Popüler Müzik Sana-
tı Vakfı) ve Türker Reklamcılık & 
Organizasyon öncülüğünde, popüler 
müzik kültürüne yeni bir repertuvar 
kazandırmak amacıyla projelendirilen 
İstanbul Şarkı Yarışması’nda finale 
kalan ‘İstanbul Şarkıları’, İstanbul 
Festivali iş birliğinde bu özel gecede 
seslendirildi.  Final jürisi yarışmanın 
ilk üç finalistini seçti. Yapılan jüri 
değerlendirmesi sonucunda, üçün-
cülüğü, Nebi Birgi’nin seslendirdiği, 
bestesi Mine Mucur’a ait ‘Hülya Gibi 
İstanbul’ adlı şarkı elde ederken; 

Cenk Taşkan’ın bestelediği, Uğur 
Etiler’in yorumladığı ‘İstanbul’ adlı 
şarkı ikincilik ödülüne layık görüldü. 
İstanbul Şarkı Yarışması’nın kaza-
nanı ise İsmet Taşçeşme’nin yazdığı 
ve yorumladığı ‘İstanbul Şarkısı’ adlı 
eser oldu.

Sponsor desteği var
İstanbul Festivali’nin ana sponsor-

luğunu Alternatif App üstlenirken, 
festivalin tematik sponsorları Algida, 
Koel Elektronik, Medical Park, Nes-
cafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBu-
dur şeklinde sıralanıyor. 

LEZZET IŞI ONA EMANET!

HEM ROMAN HEM MUZiK!

iNGiLIZ YAPIMI
FILMLER BURADA!

Her damak zevkine uygun eşsiz lezzetleri ve birbirinden keyifli konseptlere sahip res-
toranlarıyla dikkat çeken Grand Hyatt İstanbul’un mutfağı Şef Yusuf Gülyiyen’e emanet. 
2016 yılında Chaine Des Rotisseurs Genç Şefler Yarışması’nı kazanan ve organizasyonun 
üyesi olan Şef Gülyiyen, en özel menülerini Grand Hyatt İstanbul misafirleri için hazırlıyor

MOSKOVA’DAMOSKOVA’DA  
BBiiR UMUT!R UMUT!
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile TRT, Alman-
ya ve Slovenya ortak yapımı olan; Ümit Köreken’in ikinci uzun metrajlı filmi “Bir 
Umut”, dünya prömiyerini 44. Moskova Film Festivali Ana Yarışma’da yapacak

İstanbul Festivali ‘Şimdi 90’lar’ dedi; 
90’ların unutulmayan şarkıları, Türk 
popunun unutulmaz sesleriyle yine, 
yeniden sahneye taşındı. Metin Özülkü 
orkestrası eşliğinde Burak Kut, Eda 
Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, 
Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, 
Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Yonca Evci-
mik’in sahne aldığı gecede İstanbul 
Şarkı Yarışması’nın finali de gerçekleşti

75 BIN KIŞIYLE 90’LAR

ŞEHRIN Markaları ödül töre-
ni Günay’da yapılırken geceyi 
Tayyar Işıksaçan Sundu... Başa-

rılı markalar ödülle-
rini alırken çizdikleri 
yolda ne kadar doğru 
adımlarla ilerledikle-
rini de gördüler. Tür-
kiye’nin milli enerji 
içeceği “DİRİLİŞ” ile 
birçok ödülü toplayan 
başarılı iş adamı Ali 
Oruç, Şehrin Marka-
ları ödül töreninde 
“DİRİLİŞ” markası 
yanında girişimci 
iş adamı ödüllerini 
aldı. Ali Oruç geceye 
şirketlerinin genel 

müdürü lllia Shaibakov, şirketlerinin 
reklam basın organizasyon danışmanı 
Harun Akbulut, ses sanatçısı Burcu 

Ulukaya, ünlü fenomen 
Ezgizem, güzellik uzma-
nı Özlem Parlu ve ses 
sanatçısı Suraya Ayvazo-
va ile geniş bir kadroyla 
katıldı. Kurduğu mar-
kaların her geçen gün 
büyüdüğünü ifade eden 
Ali Oruç, kaliteli mar-
kalar çıkarmaya devam 
edeceğini dile getirirken 
ülkenin gelişimi cesur 
ve işine önem veren iş 
adamlarıyla ve marka-
larıyla gerçekleşecek 
vurgusunu yaptı.

“Mavi Bisiklet”in bol 
ödüllü yönetmeni 
Ümit Köreken’in T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğü desteği ile TRT, 
Almanya ve Slovenya ortak yapımı 
olan ikinci filmi “Bir Umut” başarı-
larına devam ediyor. Yapımcılığını 
Ümit Köreken ve Nursen Çetin 
Köreken’in üstlendiği, yönetmenli-
ğini Ümit Köreken’in yaptığı film, 
44. Moskova Film Festivali’nin Ana 
Yarışma Bölümüne seçilen 9 film-
den biri oldu. Bosphorus Film LAB, 
Cinelink Ortak Yapım Marketi, 
Apulia Film Forum, First Cut LAB 
ve First Cut+ platformlarına seçilen 
Bir Umut, dünya prömiyerini dün-
yanın prestijli film festivallerinden 
biri olan 44. Moskova Film Festi-
vali’nde yapacak. Filmin Senaryosu 
Anton Cehov’un Martı adlı tiyatro 
oyunundan esinlenerek yazıldı. Bir 
Umut’un senaryosu Ümit Köreken 
ve Nursen Çetin Köreken tarafından 
ünlü Rus öykü ve oyun yazarı Anton 
Cehov’un Martı adlı oyunundan 
esinlenerek yazıldı. Bir anne-oğul 
sevgisizliğinin ve bağlanma bozuklu-
ğunun işlendiği filmde Martı oyunu-
nun provaları da yer almaktadır.

Dante farkı
Filmin Müziklerinde Dante’ nin 

“İlahi Komedya”sı da yer alıyor. 
Dante’ nin “İlahi Komedya” adlı 
eserinin “Inferno” (Cehennem) 
bölümünden bir kısım, orjinal 
Latince metni ile, Ozan Türkyılmaz 
tarafından film için özel olarak 
bestelendi. Ayrıca filmin içeri-
sindeki diegetik ve non-diegetik 
tüm müzikler de karakterlere özel 
olarak bestelenmistir.

Kimler oynuyor?
Filmin Başrollerinde Baran Şükrü 
Babacan, Eylem Yıldız ve Funda 
Eskioğlu yer alıyor. Yapımcılığını 
Drama Yapım’ın üstlendiği filmin 
başrollerinde “Halef” filmindeki 
performansıyla 2018 yılında gerçek-
leştirilen Malatya Uluslararası Film 
Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu 
ödülünü kazanan Baran Şükrü Ba-
bacan ve “Eğreti Gelin” filmindeki 
performansıyla 2005 yılında gerçek-
leştirilen Adana Altın Koza Film 
Festivali’nde Umut Vadeden Kadın 
Oyuncu ödülünün sahibi olan Eylem 
Yıldız ile tecrübeli dizi ve sinema 
oyuncusu Funda Eskioğlu yer alıyor.

Filmin kısa hikayesi
Umut (35), sinema filmlerinde 
rol almak isteyen bir oyuncudur. 
Asiye (43) özel bir tiyatroda 
yönetmenlik yapmaktadır. Asi-
ye’nin yönettiği ‘Martı’ oyununda 
annesinin sevgisizliğinden dolayı 

yaşama tutunma mücadelesi veren 
Treplev rolünü oynayan Umut, on 
dört yaşında iken babasını kaybet-
miş, annesinin yeniden evlenmesi 
üzerine Bursa’da yaşayan dayısının 
yanına gönderilmiştir. Bu olaydan 
sonra yirmi yıl boyunca annesi 
ile hiç görüşmemiştir. Sınırda 
yaşadığı sorun nedeniyle Bursa’ya 
dönemeyen tır şoförü dayısından 
bir telefon alır. Anadolu’nun 
küçük bir kasabasında yaşayan an-
nesi MS hastalığı nedeniyle tedavi 
için Bursa’ya gelmiştir. Annesinin 
gelişiyle geçmişe ait travmaları 
yeniden canlanan Umut, bir günde 
yaşamındaki her şeyi kaybetme 
noktasına gelir.

GÜLŞAH Elikbank’ın 
kurgusu ve dil kullanımıyla 
okurları tarafından beğe-

niyle karşılanan “Âşıklar Gece 
Ölür” romanı, bu kez notalara 
konuk olarak müzik ve edebiyatı 
buluşturuyor. Romandan esinleni-
lerek hazırlanan “novel soundtra-
ck” projesi, yedi besteciyi aşk dolu 
bir romanın etrafında toplarken; 
ortaya konan sekiz şarkılık albüm 
müzik tutkunlarını karşılıyor. Aş-
kın ve müziğin iyileştirici gücüne 
dikkat çeken “Âşıklar Gece Ölür” 
romanı, yazar ve müzisyenlerin 
aynı pencereden bakabileceğini 
gösteren bir albüm çalışmasına 
ilham oluyor. Özellikle ana karak-
terler Melis ve Hakan’ın gözün-
den, kendilerini onların yerine 

koyarak 
besteleri-
ni yapan 
müzisyen-
ler “Âşık-
lar Gece 
Ölür”ün, 
duygu 
hazinesi 
bir kitap 

olması dolayısıyla çok sayıda bes-
tenin ortaya çıkabileceğini ve ken-
di dünyalarına yer vermesinden 
dolayı da özel bir kitap olduğunu 
belirtiyor.

Yeni bir kurguyu müjdeliyor
Besteler dinlendiğinde yeniden 
romanın dünyasına girildiğini 
hissettiren “Âşıklar Gece Ölür” 
albümünde; Efe Dikmen’den 
“Gönüllü Delilik”, Alişan Özay-
dın’dan “O Son Gülüşün”, Ufuk 
Sağın’dan “Aşklar Mezarlığı”, Fe-
rit Tunçer’den “Düşman Oldum 
Hayata”, Ali Başarır’dan “Lovers 
Die at Night””, Samet Serhat’tan 
“Âşıklar Gece Ölür”, Erinç’ten 
“Aynı Geceden” eserleri yer 
alıyor. Gülşah Elikbank, albümde 
Efe Dikmen ile beraber seslen-
dirdikleri “Seni Sana Rağmen 
Seviyorum” şarkısının, yeni bir 
romanın da müjdesi olduğunu 
ifade ediyor. Yazım çalışmaları 
devam eden romanın ilk haberi, 
bu albümle edebiyatseverlere veri-
lirken; bir kez daha disiplinlerara-
sılık vurgulanıyor. Ayrıca “Âşıklar 
Gece Ölür” ve “Seni Sana Rağ-
men Seviyorum” şarkıları, yazar 
Gülşah Elikbank’ı şarkı yazarı 

olarak da karşımıza çıkarıyor. On 
Air Music etiketiyle yayınlanan 
“Âşıklar Gece Ölür” albümü, tüm 
müzik platformlarında sanatse-
verlerin beğenisine sunuluyor. 
Projenin daha sonraki dönemde 
akustik konser serisi olarak devam 
etmesi planlanırken, albümün ilk 
konserinde tiyatro sanatçıları da 
“Âşıklar Gece Ölür” romanından 
bölümler okuyacak. 

MÜGE CESUR ÖZMEN

DİLEK BOZKURT

Yazar Gülşah Elikbank’ın, bir rock yıldızından ilham alarak yazdığı “Âşıklar Gece Ölür” romanı, “no-
vel soundtrack” projesiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Yedi bestecinin hayat verdiği sekiz 
parçalık “Âşıklar Gece Ölür” albümü, On Air Music etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini aldı

KALITELI ve orijinal İngiliz 
dramalarına ev sahipliği yapan 
BBC First’ün ödüllü yönetmen 

ve oyuncularla hayata geçirilen dizileri 
izleyiciyle buluşmaya başladı. Temmuz 
ayı itibarıyla yayınlanmaya başlanan ve 
dünya çapında ses getiren bu yapımla-
ra Eylül’de yenileri de eklenecek.
Mark Cobden, masum bir adamı kaza 
sonucu öldürmekten hüküm giymiş, 
suçluluk duygusuyla kavrulan bir 
adam, Eric ise sorumluluğu altındaki 
mahkûmları korumaya çalışan pren-
sip sahibi bir gardiyandır. Tehlikeli 
mahkûmlardan birinin zayıf yanını 
keşfetmesiyle Eric, ilkeleri ve ailesine 
olan sevgisi arasında neredeyse im-
kânsız bir seçim yapmak zorunda ka-
lır. BAFTA ödüllü mini dizi “Time”ın 
başrollerini Sean Bean ve Stephen 
Graham paylaşıyor.

Hem kapkaranlık hem 
yer yer komik: “Guilt”

İki erkek kardeş araba kazası sonucu 
yaşlı bir adamın ölümüne sebep olur. 
Delilleri örtbas etmelerine rağmen 
yaşlı adamın yakınları ölümüyle ilgili 
şüphe duymaya başlayınca hayatları 
altüst olacak, birbirlerine dahi güve-
nemeyeceklerini anlayacaklardır. En 
İyi Yönetmen ve En İyi Televizyon 
Senaryosu dallarında İskoçya BAFTA 
Ödüllerini kazanan “Guilt”, kapka-
ranlık ve yer yer komik, çağdaş bir 
gerilim.

Politikaya bulanmış bir 
gerilim: “MotherFatherSon” 
Acımasız bir medya devi siyasi güç 
elde etme arzusuyla seçimlere girer. 
Ancak bu, çoktan dağılmış olan aile-
sini içinden çıkılamayacak durumlara 
sokacaktır. Usta oyuncu Richard Ge-
re’ın başrolünde yer aldığı dizi güçlü 
senaryosu, tezat oluşturan karakterleri 
ve günümüzün politik dünyasıyla para-
lellikler gösteren detaylarıyla izleyi-
ciyi ilk bölümden itibaren kıskıvrak 
yakalıyor. 

Sürükleyici ve cesur bir suç 
öyküsü: “Top of The Lake” 
Yeni Zelanda’da donmuş bir gölün 
yakınlarında on iki yaşında hamile bir 
kız ortadan kaybolur. Davayı çözmeye 
kafayı takmış bir dedektif, kasabanın 
sırlarıyla ve yüzleşmekten özenle kaçın-
dığı karanlık yanıyla karşı karşıya kalır. 
Yönetmenliğini “The Piano”nun yaratı-
cısı Jane Campion’ın üstlendiği, kadro-
sunda Elisabeth Moss, David Wenham 
ve Peter Mullan gibi yıldızların yer al-
dığı Primetime 
Emmy ödüllü 
efsane dizi, 
tabuları cesurca 
ele alışı, dikkat 
çekici karak-
terleri ve farklı 
sinematografik 
atmosferiyle 
dikkat çekiyor. 

GAİN ve BBC Studios’un işbirliği kapsamında, İngiliz drama markası BBC First 
dizileri GAİN’de yayınlanmaya başladı. Altın Küre, Primetime Emmy ve BAF-
TA gibi ödüllere değer görülmüş, çok konuşulan yapımlar içerisinde yok yok



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 

İNGİLTERE Premier Lig’de son şam-
piyon Manchester City’de forma 
giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay 

Gündoğan, takım kaptanı oldu. İlkay, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu 
harika takımın ve bu harika kulübün kapta-

nı olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini 
kullandı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Kaptanlık 
kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez 
resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten bü-
yük bir onur.” değerlendirmesinde bulundu.

16 AĞUSTOS 2022 SALI

İlkay Gündoğan kaptan oldu

NEREDEN NEREYE!

LONDRA DERBISI LONDRA DERBISI 
BERABARE BITTIBERABARE BITTI

Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında 
deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 yenen 
Fraport TAV Antalyaspor’da maçın tek golü-
nü atan ABD’li forvet oyuncusu Haji Wright, 
geçen sezon ortaya koyduğu performansın 
üzerine çıkmak istediğini söyledi

3. dakikada Beşiktaş öne geçti. 
Sağ taraftan Ghezzal’ın kul-
landığı kornerde arka direkte 

Weghorst topu içeriye çıkardı. 
N’Koudou’nun gelişine vurduğu 
meşin yuvarlak filelerle buluştu: 
0-1 21. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye 
çıkardı. Sağ kanattan Ghezzal’ın 
çıkardığı pasla ceza sahasına giren 
Salih Uçan, kaleyi çapraz gören 
yerden çektiği şut kalecinin sağın-
dan ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada gelişen Beşiktaş 
atağında N’Koudou soldan ceza 
sahasına girerek yerden pasını 
çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu fut-
bolcu Targhalline’nın müdahalesi 
sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin 
Kol penaltı noktasını gösterdi. 31. 
dakikada topu başına geçen Ghez-
zal takımını 3 farklı öne geçirdi: 0-3 
45+3. dakikada Alanyaspor farkı 
ikiye indirdi. Beşiktaş ceza sahası 
yayı dışında Fernandes’in müdaha-
lesi sonrası Targhalline yer kaldı. 
Faul sonrası topun başına geçen 
Efkan Bekiroğlu’nun sert vuruşun-
da meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 
1-3. Karşılaşmanın ilk yarısını 
Beşiktaş 3-1 önde tamamladı.

Berabere bitti
80. dakikada sol kanattan Oğuz 
Aydın arka direğe ortaladığı topa 
Efkan Bekiroğlu kafayla vurdu. 
Beşiktaş defansı topu kale dibinden 
uzaklaştırdı. 81. dakikada Alan-
yaspor farkı ikiye indirdi. Oğuz Ay-
dın’ın sol kanttan ceza sahası köşe 
yakınında içeriye gönderdiği topa 
Saiss’in ters kafa vuruşuyla meşin 
yuvarlak ağlara gitti: 2-3. 87. da-
kikada sağ kanattan Alanyasporlu 
Candeias’ın ceza sahasına gönder-

diği uzun topa Erencan Yardımcı 
kafayla vurdu. Top yandan dışarı 
çıktı. 89. dakikada Alanyaspor 
beraberliği yakaladı. Fernandes’in 
ceza sahasında Zinedine’ye müda-
halesinin ardından hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Topun başına 
geçen Candeias takımına beraberli-
ği getirdi: 3-3

94. dakikada orta sahadan Efkan 
Bekiroğlu’nun gönderdiği ara 
pasta Erencan Yardımcı kaleciyle 
karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun 
kaleyi çaprazdan gören noktada 
vuruşunda kaleci Ersan Destanoğlu 
gole izin vermedi. Karşılaşma 3-3 
berabere bitti.

Beşiktaş’ın hocası özeleştiri yaptı
Beşiktaş’ın teknik direktörü 
Valerien Ismael, maçın ardından 
düzenlenen basın toplantısında, 
aldıkları sonuç nedeniyle çok üzgün 
olduklarını söyledi. Oyuna çok 
iyi başladıklarını anlatan Ismael, 
“Oyunu kontrol ettik. Mentalitemiz 
de iyiydi. Güzel de goller attık. Ma-
çın ivmesi tamamen bizdeydi. Daha 
sonra bir disiplin problemi yaşadık. 
Geçen hafta ve bu hafta kırmız 
kartlarımız oldu. Kendi kendimize 
ettik. İkinci yarının 81. dakikasına 
kadar yine de oyunu iyi tuttuk.” 
dedi. Ismael, rakibi merkezden 
kenara doğru yönlendirdiklerini 
belirterek “Merkezi savunmaya 
çalıştık. Kendi kalemize attığımız 
gol ve penaltı, sonucu belirledi. 10 
kişi iken Saiss’in çizgiden çıkardığı 
top vardı. Biraz da kendi kendimizi 
cezalandırdığımız bir maç oldu.” 
diye konuştu. İlk yarının sonuna 
doğru rakibin merkezden gelmeye 
başladığını söyleyen Ismael, sözleri-

ni şöyle sürdürdü: “Biz de merkezi 
kapatıp rakibi kenarlara yönlendir-
meye çalıştık. Kenar ortalarıyla bu 
kez bir şeyler yapmaya çalıştı rakip. 
Önce merkezi kapatıp, ortaları en-
gelleme durumuna geçmek gereki-
yordu. İkinci yarıdaki değişiklikler 
de 8 numaranın yerine koydu-
ğumuzu oyuncular koşu özelliği 
olan oyunculardı. Arkaya atılacak 
toplarda etkili olmaya çalıştık. 
Değişiklikleri bu bakış açısıyla 
yaptık.” Ismael, takımda nereye 
transfer yapmayı düşündüğü, Salih 
ve N’Koudu’nun performanslarını 
yeni transfer olarak görüp görme-
diği sorusuna, bu konu üzerinde 
perde arkası çalışmalarının oldu-
ğunu bildirdi. Takıma kalite ve 
kadro derinliği katacak futbolcular 
araştırdıklarını dile getiren Ismael, 
“Rotasyonda kullanabileceğimiz ve 
oyunu tutabileceğimiz ve kırmızı 
kart olursa da kırmızı kartı telafi 
edebileceğimiz mevkilere destek 
sağlamak istiyoruz. Oyunculara ge-
lince de çok memnunuz. Çok iyi bir 
sezon başı geçiriyorlar. Çalışıyorlar 
ve gelişiyorlar. Onların haricinde 
bir sonraki maça hazırlanacağız. 
Buradan çok üzgün ayrılıyoruz. 
Haftaya galibiyetle bu üzüntüyü 
hafifletmeye çalışacağız.” ifadeleri-
ni kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor 
ile Beşiktaş arasında oynanan maç 3-3 berabere sona erdi

USTUNLUGUUSTUNLUGU  
KORUYAMADIKORUYAMADI
BESIKTAS BESIKTAS 

FRAPORT TAV Antal-
yaspor, Süper Lig’in 2’nci 
haftasında deplasmanda 

Ümraniyespor’u ABD’li forvet 
oyuncusu Haji Wright’ın attığı tek 
golle mağlup ederek bu senenin ilk 
3 puanı hanesine yazdırdı. Müca-
delenin ardından golü atan Haji 
Wright, golün asistini yapan Bünya-
min Balcı ve Güray Vural, yayıncı 
kuruluşa açıklamalarda bulundu. 
Maçın tek golünü atan genç forvet 
oyuncusu Haji Wright, “Öncelikle 
bizim için çok önemli bir üç puan-
dı. Acı çekerek kazandığımız bir 
üç puan oldu. Geçen hafta Gala-
tasaray’a karşı daha iyi mücadele 
etmemize rağmen sahadan puansız 
ayrılmıştık. Ancak bugün üç puan 
aldığımız için çok mutluyum. Ön-
celikle benim bu sezon koyduğum 
ilk hedef, kendi rekorumu daha 
ileriye taşımak. Geçen sene göster-
miş olduğum performansın üzerine 
koymak ve takımıma en iyi şekilde 
yardımcı olmak” dedi.

Farklı sistemler deniyoruz
Çok zor bir mücadele oynadıklarını 
kaydeden Bünyamin Balcı, “Geçen 
hafta iyi bir mücadele vermiştik 
ama tek sıkıntımız golü bulama-
maktı. Bu hafta golü de bulduk. 
Belki geçen hafta gibi iyi oynaya-
madık ancak ilk üç puanımızı aldık. 

Bu galibiyetin sevincini bugün 
yaşayacağız. Yarından itibaren de 
Trabzonspor maçının hazırlıklarına 
başlayacağız. Maç maç farklı sis-
temler deniyoruz. Bu maç hocamız 
beklerden daha çok atağa çıkmasını 
istedi. Bunu iyi yaptığımızı düşünü-
yorum. Asistimi de yapmış oldu-
ğum için çok mutluyum. Önemli 
olan galibiyetti. Çok mutluyuz” diye 
konuştu.

3 puan parolasıyla yola 
çıktık
İstanbul’a 3 puan parolasıyla gel-
diklerini ve 3 puanı alarak dön-
düklerini ifade eden Güray Vural, 
“Ligde her maç zor. Ümrani-
yespor’un geçen hafta oynadığı Fe-
nerbahçe maçını analiz ettiğimizde 
nasıl bir takımla karşılaşacağımızı 
biliyorduk. O bilinçle geldik bura-
ya. Bugün de kısmen bizden daha 
iyi oynadılar ama bizim için sonuç 
önemliydi. Tecrübemizi konuştura-
rak bu maçı almamız gerektiğinin 
farkındaydık. Geçen hafta da biz 
çok iyi oynamıştık. Son dakikada 
yediğimiz golle yıkılmıştık. Bugün 
buraya üç puan parolasıyla geldik 
ve üç puanı aldık. Böyle maçları ka-
zanmak bizim için değerli. Haftaya 
da içeride Trabzonspor maçı var. 
İnşallah o maçı da kazanarak yolu-
muza devam ederiz” dedi. DHA

DAHA IYI DAHA IYI 
OLMAK OLMAK 
ISTIYORISTIYOR

16’NCI dakikada gelişen Gazi-
antep FK atağında, sağ kanattan 
ceza sahasına giren Markovic 

topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içi sol 
çaprazında bulunan Maxim sağ ayağıy-
la yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. 
Top yan ağlarda kaldı. 36’ncı dakikada 
Gaziantep FK’da sol kanattan kullanı-
lan serbest vuruşta, Maxim ortayı yaptı. 
Arka direkte Jevtovic kafayı vurdu. Solu-
na uzanan Bahadır Han topu çıkardı. 
37’ncı dakika gelişen Gaziantep FK ata-
ğında, Furkan Soyalp ceza sahası dışı sağ 
çaprazından vuruşunu yaptı. Savunmada 
Atakan’dan seken top kornere çıktı. 

45+2’nci dakikada gelişen Gaziantep 
FK atağında, Figueiredo ceza sahası dışı 
sağ çaprazından sol ayağıyla ortayı yaptı. 
Arka direkte bulunan Djilobodji kafayı 
vurdu. Top yandan auta gitti. Mücadele-
nin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 
47’nci dakikada gelişen Gaziantep FK 
atağında, sağ kanattan kullanılan serbest 
vuruşta Maxim ortayı yaptı. Ceza sahası 
içi sol çaprazında bulunan Ertuğrul 
Ersoy kafayı vurdu. Top kaleci Bahadır 
Han’ın sağında ağlara gitti: 1-0. Kalan 
dakikalarda başka gol olmadı ve Ga-
ziantep FK, MKE Ankaragücü’nü 1-0 
mağlup etti. DHA

TEK GOLLE 3 PUAN
Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragü-
cü’nü 47’nci dakikada Ertuğrul Ersoy’un attığı golle 1-0 mağlup etti

STAMFORD Brid-
ge’de oynanan Londra 
derbisinde Totten-

ham’ın uzatmalarda bulduğu 
gol ile puanlar paylaşıldı. 
Chelsea, 19. dakikada Ka-
lidou Coulibaly’nin golü 
ile öne geçti. 68. dakikada 
Tottenham, Pierre-Emile 
Höjbjerg’in golü ile eşitliği ya-
kaladı. Maçın 77. dakikasında 
Chelsea, Reece James’in golü 
ile tekrar öne geçti. Maçın 
90+6 dakikasında Harry 
Kane, maçın skorunu belirledi. İki ta-
kımın teknik direktörleri Thomas Tu-
chel ile Antonio Conte, maç sonunda 

aralarındaki tartışma sonrası kırmızı 
kart gördü. Premier Lig’deki günün 
diğer maçında, Nottingham Forest, 
West Ham United’ı 1-0 yendi.

İNGİLTERE Champions-
hip’te Premier Lig hede-
fiyle sezona başlayan, ünlü 

televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi 
olduğu Hull City, 3 maç sonunda 7 
puanla zirve yarışı verirken, eski 
Denizlisporlu Oscar Estupinan 
takımını sırtladı. Spor Toto1’inci 
Lig ekibi Denizlispor’un Süper 
Lig’de yer aldığı 2019-2020 sezo-
nunda takımda Portekiz takımı 
Vitoria Guimaraes’ten kiralık 
olarak forma giyen Kolombiyalı 
forvet, Türkiye macerasını lig ve 
kupada 33 maçta 14 golle bitirdi. 
Denizlispor’un bonservisini ala-
madığı Estupinan, son 2 sezonu 
Guimares’te geçirdikten sonra 
bu sezon başında ülkemizden 
Ozan Tufan, Doğukan Sinik gibi 
Hull City’nin yolunu tuttu. Tek-
nik direktörlüğünü de Türk fut-
bolseverlerin yakından tanıdığı 
Şota Arveladze’nin yaptığı Hull, 
ligin ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 

beraberlik alırken, ilk 11’in banko-
larından eski Denizlisporlu Estu-
pinan, 2-1 kazanılan son Norwich 
City maçında takımının gollerini 
atarak 3 puanının mimarı oldu.

İngiltere Premier Lig’in 2. İngiltere Premier Lig’in 2. 
hafta maçında, Londra der-hafta maçında, Londra der-
bisinde Chelsea ile Totten-bisinde Chelsea ile Totten-
ham 2-2 berabere kaldıham 2-2 berabere kaldı



AEROBIK cimnastikte tek kadınlar 
kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı, 
21.000 puan ile altın madalya kazandı. 

Aerobik cimnastik çiftlerde Azerbaycanlı 
Madina Mustafayeva - Vladimir Dolmatov 
çifti 19.800 puanla altın madalyaya kazandı. 
Türkiye’den Nil Deniz Bal - Can Derviş çifti, 
19.250 puanla ikinci olurken; Nazlı Özgör - 
Nihatcan Gül ikilisi de 19.000 puanla bronz 
madalyanın sahibi oldu.

Aerobik cimnastik trio mücadelesinde 
Mehmet Utku Çırak - Can Sarı - Meriç Turta-
mış’tan oluşan Türkiye, 19.050 puanla oyunlar 
birincisi oldu. Güliyeva Khoshgadam - Madina 
Mustafayeva - Vladimir Dolmatov’dan oluşan 
Azerbaycan, 18.444 puanla gümüş madalya 
kazanırken; Alireza Hosseinabadi - Amirhos-
sein Askari - Saeid Najafi’den kurulu İran’da, 
17.800 puanla bronz madalya aldı.  Erkekler 
aerobik cimnastik yarışmalarında ise 20.450 
puan toplayan Azerbaycanlı Vladimir Dolma-
tov altın madalyayı kazandı. Yarışmada ikin-
ciliği Türkiye’den Mehmet Utku Çırak 19.250 

puanla elde etti. 18.000 puan toplayan İranlı 
Ali Khalili Khazerabad yarışmada 3’üncü oldu. 
Ritmik cimnastikte çember aletinde 33.650 
puan toplayan Özbekistan’dan Takhmina Ikro-
mova altın madalya kazandı. Azerbaycan’dan 
Zohra Aghamirova, 33.000 puanla gümüş; 
32.050 puan elde eden Kazak Elzhana Taniye-
va bronz madalyanın sahibi oldu. DHA

Victor Nelsson’un da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle savunma hat-
tına birden fazla takviye yapma gerekliliği doğan Galatasaray’ın Djur-
garden forması giyen Isak Hien ile ilgilendiği ve 23 yaşındaki sa-
vunmacının menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
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Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
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haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
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Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi
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pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
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ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
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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 
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Ugurcan Çakır’a 
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Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
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153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
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nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
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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 
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16 AĞUSTOS 2022 SALI

Son iki sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren 
ve Brentford’a dönen Halil Dervişoğlu’nun babası 

oğlunun geleceği hakkında flaş bir açıklama yaptı. 
22 yaşındaki forvetin aynı zamanda menajeri de 

olan Muzaffer Dervişoğlu, “Biz, Hull City ile an-
laştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz” dedi

SAVUNMAYA 
YENi ADAY 
Savunmaya takviye adına arayışlarını sür-

düren Galatasaray , Victor Nelsson’un 
ayrılık ihtimali sonrası bu bölgeye bir-

den fazla ismi de dahil edebilir. Marcao ve 
muhtemel Victor Nelsson transferlerinden 
önemli gelir imkanı yakalayan Galatasaray, 
yine potansiyelli bir isme yöneldi. Sarı-Kır-
mızılıların birçok takımın peşinde olduğu 
Djurgarden’den Isak Hien ile ilgilendiği 
belirtildi.

Temaslar başladı
İsveç basınından SportExpressen, Galata-
saray’ın Hien ile ilgilenen takımlar arasında 
olduğunu aktardı. Bu doğrultuda Sarı-Kırmı-
zılıların, oyuncunun menajerleriyle de bir gö-

rüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.  Hien’in 
transferi için özellikle İtalyan ekipleri son 
derece istekli. SportExpressen Verona’nın 
Hien için 30 milyon Kron (2 milyon 860 bin 
Euro) artı 12 milyon Kron (1 milyon 144 bin 
Euro) bonuslar şeklinde teklifini sunduğu-
nu ifade ediyor.  Gianluca Di Marzio da 
Torino’nun Hien için 40 milyon Euro (3 
milyon 813 bin Kron) teklifte bulun-
duğunu aktarmıştı fakat İtalyan ekibi 
savunma hattına yapacağı takviye 
adına Ajax’tan Schuurs için de görüş-
melerini sürdürüyor.  Djurgarden’in 
23 yaşındaki stoperi için Torino 
ve Verona’nın avantajlı ekipler 
oldukları belirtilse de Cremone-
se ve Galatasaray’ın da temasla-
rının sürdüğü ifade ediliyor. 

2020-2022 yılları arasında kiralık 
olarak Galatasaray forması giyen ve 
zaman zaman performansıyla beğeni 

kazanan zaman zaman da eleştiri oklarının 
hedefinde olan Halil Dervişoğlu’nun ismi 
yeni sezon için yine Türk takımlarıyla anıl-
mıştı. 22 yaşındaki forvet için başta Galatasa-
ray olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor ‘un 
da ismi geçmiş ancak üç takıma da transferi 
gerçekleşmemişti.

Premier Lig’de şans da buluyor
Brentford’un hazırlık maçlarında ve Premier 
Lig’in ilk haftasındaki Leicester City karşı-
laşmasında süre bulan başarılı oyuncunun 
geleceği de merak ediliyordu. İngiliz ekibi iyi 
bir teklif gelmediği halde milli oyuncuyu kad-
rosunda tutmak isterken, gelecek önerileri de 
değerlendirmeye alacaktı. Ünlü televizyoncu 
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship 
ekibi Hull City, Halil için devreye girdi.

Görüşmeler sürüyor
Ajansspor’un haberine göre bu durumu 
da Halil’in hem babası hem de menajeri 
olan Muzaffer Dervişoğlu resmen açıkladı. 
Baba Dervişoğlu, “Biz, Hull City ile an-
laştık. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz” 
dedi. Hull ile Brentford’un görüşmelerinin 
devam ettiği de kaydedildi. Başarılı oyuncu 
iki sezonda Galatasaray formasıyla 45 maça 
çıkarken, 8 kez rakip fileleri havalandırdı ve 
3 de asist yaptı. 

HALIL IÇIN HALIL IÇIN 
ADRES BELLIADRES BELLI

ISTANBUL’DA UÇTULAR

CIMNASTIK BIZIM IŞIMIZ

Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına 
sahne olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’da gerçekleştirildi

Konya’da düzenlenen 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda cim-
nastik branşında yapılan yarışlarda, madalyalar sahiplerini buldu

CADDEBOSTAN Sahili’nde 200 
bini aşkın kişinin takip ettiği Red 
Bull Uçuş Günü’nde 30 takım ya-

rıştı. Birbirinden fantastik uçuş araçlarıyla 
uçma hayalini gerçekleştiren takımlar, ilginç 
kostüm ve gösterileriyle jüriyi etkilemeye 
çalıştı. Red Öte yandan etkinlikte, dünyanın 
en önemli akrobasi pilotlarından Red Bull 
sporcusu Dario Costa da izleyicilere unutul-
maz bir gösteri sundu.
2019’un ardından bir kez daha Caddebostan 

Sahili’nde gerçekleştirilen Red Bull Uçuş 
Günü’nün jüri koltuğunda birbirinden ünlü 
isimler yer aldı. 30 takımın yarıştığı organi-
zasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner 
Erdeniz, Ogeday Girişken, Aslı Bekiroğ-
lu, Mervan Tepelioğlu, Yağmur Sarıoğlu, 
Kerem Gök, Muhammed Yılmaz, Doğan 
Kabak, Kerem Alan ve Kamufle oturdu. 
Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, 
Can Öncü, Deniz Öncü, Bora Altıntaş, Ber-
ke Dikişçoğlu, Hazal Nehir, Kübra Dağlı ve 

Ali Türkkan ile Onaranlar 
Kulübü kurucularından 
Doğukan Güngör ve Ufuk 
Emin Alengin de Red Bull 
Uçuş Günü’ne jüri olarak 
katıldı.

Nefes kesen gösteri
Dünyanın en önemli akro-
basi pilotlarından biri ola-
rak kabul edilen Red Bull 
sporcusu Dario Costa, 
Caddebostan Sahili’ndeki 
organizasyonda gösteri 
uçuşu gerçekleştirdi. Uça-
ğıyla havada akrobatik ha-
reketlere imza atan Dario 
Costa, izleyenlere nefes 
kesen bir gösteri sundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da düzenlenen  5. İslami Dayanış-
ma Oyunları kapsamında gerçekleşen Türkiye - İran erkek voleybol takımlarının maçını izledi

MILLI TAKIMA BAKAN DESTEĞI
IRAN’I 3-2 mağlup eden A Milli Erkek 
Voleybol Takımı’nın sevincine Bakan 
Kasapoğlu tezahüratlarıyla ortak oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Spor 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen voleybol 
karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında 

ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler, 
önce 2-2 beraberliği sağladı, ardından uzatma 
setini de kazanarak salondan 3-2 galip ayrıldı. 
Bu sonuçla yarı finale yükselme başarısı göste-
ren milli sporcuların sevincine Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay tezahüratlarıyla ortak oldu. DHA

Isak Hien

HAKAN SONGUR



Hafta içi Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi’nde spor yapan 
kadınlar, hafta sonu ise açık havayı tercih ediyor. Belgrad Ormanı Kirazlıbent 

Tabiat Parkı ve Mesire Alanı’nda bir araya gelen kadınlardan doğada yürüyüş 
ve fitness yaparken kick boks sporcuları da derslerine burada devam ediyor
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ESENYURT Belediyesi, bir alanı daha dönüştürdü. Âşık Veysel Mahallesi 
Talatpaşa Caddesi üzerinde atıl halde bulunan alan değerlendirilerek 
vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir yürüyüş yolu haline getirildi.
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki çevre düzenleme çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Âşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde 
bulunan ve güvenlik sorunlarının yaşandığı alan dönüştürülerek yürüyüş 
yolu haline getirildi. 670 metre boyunca devam eden yürüyüş yolu, vatan-
daşlara ferah bir ortamda yürüyüş yapma ve dinlenme imkânı sunuyor. 

Talya Prodüksiyon imzasını taşıyan 
bölümleri ile izleyenleri ekran başı-
na kilitleyen Doya Doya Moda’da 

pazartesi başlayan rekabetin ardından 
dün yarışmacılar son kez jüri karşısına 
geçti. Rakiplerinden daha fazla puan 
toplamayı başaran Zeynep Billur Uludağ 
haftayı lider kapatarak kolyeyı yakasına 
taktı. Yeni haftaya da moralli başlayacak 
Uludağ artık unvanını korumak üzere 
podyuma çıkacak ve kolyelerine yenilerini 
eklemek adına tercihlerini yapacak.

Şeytanın bacağını kırdı
Televizyon ekranlarında güzelliği ile göz 
kamaştıran yarışmacılardan biri olan 
Zeynep Billur Uludağ, geçen sezonun 
ardından bu döneme de damga vurmayı 
sürdürüyor. Doya Doya Moda’nın yarış-
macılarından biri olarak 3. sezonda yer 
alan Uludağ ilk günden itibaren adından 
söz ettirmeyi başarmıştı. Dobralığının 
yanı sıra gözü pek ve kararlı duruşuyla 
herkesi etkiledi. Bu hafta ise zirveye otu-
rarak birinciliği elde etti. Bu bir bakıma 
kendisi için de yarışmanın açılışı oldu. 
Şeytanın bacağını kırarak kolyeyi kazandı.
Başarılı yarışmacı dün seçtiği kıyafet, 

oluşturduğu kombin ve konsep-
tiıyle fark yaratmayı başardı. Banu 
Teker’in 40 puanla zirvede yer aldığı 
hafta finalinde 36 puan toplayan güzel 
yarışmacı, toplamda 106’ya ulaştı ve 
birinci oldu.

Güçlü kadınlar için giyindi
Avangard konspette hazırladığı 
kombinle herkesi mest eden başarılı 
yarışmacıya övgü yağdı. Güçlü kadınlar 
için giyindiğini, tüm gece bunun için 
düşündüğünü belirterek seçtiği beyaz 
elbise, kırmızı kurdele ve boynundan 
geçirdiği çiçekleri kırmızı ayakkabılarla 
fark yarattı. Jüri de kendisine çok olumlu 
yorumlarda bulundu.

SERDAR UZUNTAŞ: Kadınlar haya-
tımızda çok önemli. İyi ki varsınız. Çok 
teşekkür ederim.

YASEMİN YILMAZ: Konuşabilme 
gücüm olduğu için söyleyeceğim. Çok 
duygusal bir konu. Tüm kadınlar için 
teşekkürler.

UĞURKAN EREZ: Çok beğendim. 
Duygu dolu bir konu. Fazla konuşmaya 
gerek yok.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU: Ülkece 
hassas olduğumuz bir noktadan karşımıza 
geldin. Harikasın. Teşekkürler.

BAĞCILAR Belediyesi Göztepe 
Spor Kompleksi, haftanın 5 günü 
ilçe sakinlerine spor hizmeti sunu-
yor. Yoğun ilgi gören spor etkinlik-
leri, hafta sonu ise ormanlık alanda 
devam ediyor. Kimi kilo vermek 
için kimi de sağlıklı bir beden için 
hazırlanan takvim doğrultusunda 
spor yapmaya de-
vam ediyor. Genç 
yaşlı her yaştan 
kadın hem spor 
yapıyor hem de 
arkadaşlıklarını 

güçlendiriyor.

Kuş sesleri
altında yürüyüş
Kadınlar yaz mevsim-
lerinde hafta sonlarını 
ise ormanlık alanda 
değerlendiriyor. Belg-
rad Ormanı Kirazlıbent 
Tabiat Parkı ve Mesire 
Alanı’nda toplanan 
sporseverler, hoca-
larının kontrolünde 
ısınma hareketleriyle 
spor yapmaya başlıyor. 
Ardından kuş sesleri 
arasında yürüyüş, trek-
king, fitness yaparak 

günlük egzersizlerini tamamlıyorlar. 
Kick boks eğitimi alanlar ise antre-
nörleriyle birlikte derse burada devam 
ediyor. Kick boks dersi çevredekiler 
tarafından da ilgiyle izleniyor. Doğada 
spor yapmanın tadını çıkarın kadın-
lar, daha sonra sofralarını kurup hep 
birlikte kahvaltılarını yapıyor. Sporun 
birleştirici ruhunu tümüyle yansıtan bu 
etkinlik, her hafta sonu devam ediyor.
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ÜNLÜ OYUNCULAR SETE ÇIKTI
ÜNLÜ oyuncular Onur Tuna ve 
Aslıhan Güner, yönetmenliğini 
Mustafa Kotan’ın yaptığı, ya-
pımcılığını RJ Yapım Ramazan 
Caboğlu’nun üstlendiği, Türki-
ye’nin ilk tek kişilik filmi “TEK” 
in devam filmi olan “HİÇ” için 
sete çıktı. Başrollerinde Onur 
Tuna, Aslıhan Güner ve Tamer 
Levent’in oynadığı, senaryosunu 
Kamuran Süner’in kaleme aldığı, 
hikayesini Gamze Birsöz Koç’un 
yazdığı film; “TEK” liğin ardın-
daki sır “Hiç” sloganıyla duyurul-
du. Setten ilk kareler; “Doç. Dr. 
Canan Güler Tek” karakterine 
hayat veren Aslıhan Güner ve 
akademide asistanı olan “Cem 
Altın” karakterine hayat veren 
Onur Tuna’dan geldi.
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ORMANDA KİCK
BOKS YAPIYORLAR

Atıl alan yürüyüş yolu oldu

PUANLARI TOPLADI PUANLARI TOPLADI 
KOLYEYİ KAPTIKOLYEYİ KAPTI


