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17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, “Marmara'da beklenen depremin 1999
yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığının yüzde 64 olduğu bilimsel 
olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, 
biz işin son evresine geldik. Acı olansa deprem kapıda ama biz 23 yıldır uyumaya devam ediyoruz” dedi

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof.
Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depremini değerlen-

dirdi. 1999 depreminin daha dikkatli olmamız gerektiğini
öğrettiğini söyleyen Görür, olası Marmara depremi için 
zamanın azaldığını söyledi. İstanbul'da beklenen olası 
deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, 
İstanbul'da minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklü-
ğünde bir depremin olacağını ve en çok Avrupa
yakasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini söyledi.
Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan
araştırma sonucunda 50 bin binanın tahribat 
göreceğini açıkladı. Acilen depreme karşı hazırlıklı
olunması konusunda uyarıda bulundu.
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iSTANBUL DEPREMi EN AZ 
7.2 ŞiDDETiNDE OLACAK

Prof. Dr. Görür, beklenen deprem öncesinde acil 
olarak müdahale edilmesi gereken yerlerin özellikle

Avrupa yakasında bulunan kıyı ilçeler olduğunu belirtti. Görür,
“Özellikle Avrupa yakası Asya'ya göre, zemini göz önüne 
alırsak daha fazla hasar görür. Avrupa yakasında Haliç'ten
Marmara kıyılarından Silivri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu, 
Tarihi Yarımada'da dahil, Büyükçekmece, Küçükçekmece
önemli hasar alır. Anadolu yakası göreceli olarak zemin 
açısından biraz daha sağlam. Hükümet İBB  ile işbirliği 
yaparak, halkı da işin içine alarak gerekli finans kaynaklarını 
oluşturarak, başka hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek,
sadece İstanbul'un hızla depreme hazırlanması lazım, aksi
halde çok üzüleceğiz” diye konuştu. I SAYFA 9
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BÜYÜKÇEKMECE VE AVCILAR
AĞIR HASAR ALIR

Prof. Dr. Görür, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından tahribat görecek
binaların sayısı ile ilgili yapılan 
araştırmaya ilişkin, “Minimum  
7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa,
can hasarı da büyük olabilir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 
araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük
tahribat görecek bina sayısının 50 bin
civarında olduğunu söylediler” dedi.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası da (İMO), 17 Ağustos
Marmara depreminin 23'üncü yıl dönümünde bir açıklama yaparak, deprem felaketinin
her geçen gün biraz daha yaklaştığını ve acil önlem alınması gerektiğini vurguladı

İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna olası
7.4 İstanbul depremi simülasyonunda 50 bin binanın

hemen yıkılacağını belirtti. Suna  “Öyle ya da böyle İstanbul
depremi olacak” dedi. Suna sorunlar ve çözüm önerilerini 
belirterek “Mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarılması konu-
sundaki çalışmalar hızlandırılmalı, mevcut durum tespit edilerek
acilen güçlendirilmesi veya yenilenmesi gereken binalar belirle-
nerek bir plan doğrultusunda yapı stokunun depreme dirençli
hale getirilmesi sağlanmalıdır. Her seçim öncesi siyasi ikbal 
uğruna gündeme getirilen imar affı uygulamalarına son veril-
meli, imar affından yararlanan yapılar denetlenmelidir” dedi.

ÖYLE YA DA BÖYLE DEPREM OLACAK
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AVCILAR DEPREmE
HAZIR DİYEmEYİZ!
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
katıldığı televizyon programında İstanbul'un
deprem gündemine ilişkin konuştu. Hançerli,
“Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
Avcılar da depreme hazır diyemeyiz” dedi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, katıldığı televizyon progra-

mında depreme ilişkin açıklamalar yaptı. 
17 Ağustos'un üzerinden 23 yıl geçtiğini ve
depreme karşı İstanbul ve Avcılar'ın hala
hazır olmadığını belirten Hançerli, “Nüfus
kontrolsüz bir şekilde artmış. Plansız ve
programsız hareket edildiği artada. Geç-
mişte kaç kiş deprem nedeniyle risk altın-
daysa bu sayı daha da artmış. Aradan 
23 yıl geçmiş. 23 yılda verimli kullanamadı.
2019'da da Silivri'de bir 5.9 şiddettinde 
deprem yaşadık ve depremi anımsadık. 
Aaa deprem gerçeğimiz vardı bizim dedik.
O gün 20 yıl kaybettik 20 dakika kaybedecek
halimiz yok dedik. Bugün İstanbul depreme
hazır mı değil, Avcılar hazır mı değil. Mut-
laka yapılanlar oldu çok yol katettik ama
daha gidecek çok yol var” dedi. I SAYFA 5

23 Sene Verİmlİ
KUllanılmaDı
ç

Deprem ihtimaline ilişkin konuşan  Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühen-

disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sepanta Naimi de
İstanbul'un alt yapısının güvenli olup olmadığını
sordu. Naimi, 26 Eylül 2019 İstanbul depreminde
telekomünikasyon alt yapısının servis dışı kalarak
iletişim kaosu yaşandığını da hatırlattı. Kentin elek-
trik ağı, doğal gaz şebekesi, içme suyu şebekesi, ka-
nalizasyon, yollar, köprüler gibi kilit yerlerin zarar
görmeleri halinde depremin etkisini öngörülemeye-
cek biçimde ağırlaştıracakları tespitinde bulundu.
Naimi, “Sağlam bir alt yapı bir kentin olmazsa ol-
mazıdır. Bu alanların deprem güvenliğinden emin
olunması gerekiyor” şeklide konuştu. I SAYFA 9
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İStanBUl’Un alt
YapıSı mUamma!

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Marmara

Bölgesinde Sismotektonik
Araştırmalar Konusunda
Türk-Alman Ortak Sempozyu-
mu'nda konuştu. Soylu, “Top-
lam sayı İstanbul'da bin 864'tü
şu an 5 bin 633 toplanma alanı
var. Bizim toplanma alanın-
daki önemli özelliğimiz 500
metreye kadar olan alanı bula-
bilmektir. Yüzde 75'in üzerinde
bunu İstanbul'da sağladık. Depreme karşı önlem-
lerimizi her gün biraz daha genişletiyoruz” dedi.
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Deprem toplanma
alanları çoğaltılDı
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DR. NACİ GÖRÜR, İSTANBUL'U BEKLEYEN TEHLİKENİN BÜYÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

17 AĞustostA
NE oLmuştu?
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 
7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve
45 saniye süren Marmara Depremi; 
Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve
Düzce'de yıkıma neden oldu. TBMM
Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem
Yönetiminde Alınması Gereken Önlem-
lerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonunun
Temmuz 2010 tarihli raporuna göre,
depremde 17 bin 480 kişi hayatını 
kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

EN AĞIR KAYBI
AVCILAR VERDİ
İstanbul'da depremden en çok zarar
gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi
hayatını kaybederken yüzlerce kişi de
yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yeri-
nin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü
ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş ye-
rinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve
461 iş yerinde hafif hasar meydana
geldi. Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer 
kurumların iş birliğinde yapılan kent-
sel dönüşüm çalışmalarıyla depremin
yaraları büyük oranda sarıldı. TOKİ,
belediye ve özel sektör tarafından 
yıkımın yaşandığı kentlerde, deprem
yönetmeliğine uygun binlerce yeni
konut inşa edildi.
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Yenidoğan bebeklerin besin 
depolarının yetersiz oldukları 
için kan şekeri düzeylerinin 

hızlı bir şekilde düşüp hipoglisemi-
ye girebildiğini ve bunun da beyni 
etkileyebildiğini aktaran Medipol 
Üniversitesi Çamlıca Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, 
yenidoğan bebeklerin gece dahil 
olmak üzere her ağladığında veya 2-3 
saatte bir düzenli olarak emzirilmesi 
gerektiğini belirtti. Her canlının sütü 
yavrusuna özel ve yetebileceği mik-
tarda olduğunu söyleyen Dr. Cömert, 
“Tüm anne sütleri içerik bakımından 
bir bebeğin alması gereken tüm besin 
öğelerini içermektedir. Gerek çev-
reden gerekse annenin endişeleri ve 
stresi sütün yapımında azlığa neden 
olabilmektedir. Süt varsa yaramama 
gibi bir endişeye gerek yoktur. Doğru 
emzirme teknikleri için çocuk dokto-
runuzdan veya bebek hemşirenizden 
destek alabilirsiniz” dedi.

Diyet stres sebebi
Dr. Cömert, “Mama kullanan 

bebeklerde mamadan sonra su 
içirilmesi de doğru bilinen yanlışlar 
arasında. Mama kullanan bebeklerde 
havanın sıcaklığının önemi olmak-
sızın su içirilmesine gerek yoktur” 
şeklinde konuştu. Gaz yapacağı 
gerekçesiyle birçok annenin sebze 
ve meyve yemediğine dikkat çeken 
Cömert, “Annelerin en büyük stres-

lerinden biri bebeklerinin gazlı bir 
bebek olmasıdır. Bu yüzdende yanlış 
yönlendirmelerle birçok sebze ve 
meyve tüketmeyerek diyet uygular-
lar. Bu diyet uygulaması hem yetersiz 
beslenmeden dolayı hem de anneyi 
strese sokacağı için anne sütünde 
azalmaya neden olabilmektedir” 
diyerek anneleri uyardı.

Sarılığın önlemi emzirmek
Yenidoğan bebeklerde göbek 

bağının düşmesinin bazen 2 haftayı 
geçebildiğini kaydeden Dr. Cömert, 
“Bebeğin göbeğine zarar veririm 
düşüncesinden dolayı ebeveynler be-
beklerini göbek bağı düşmeden yıka-
mamaktadırlar. Bebekler yıkanması 
için göbek bağının düşmesine gerek 
yoktur. Banyo sonrasında göbeğini 
iyice kurulamanız yeterli olacaktır” 
ifadelerini kullandı.

Sarılığı olan bebeğe şekerli su içiril-
mesinin de doğru bilinen yanlışlar ara-
sında olduğunu söyleyen Dr. Cömert, 
“Yenidoğan her üç çocuktan ikisinde 
sarılık görülebilmektedir. Sarılığın 
birçok nedeni bulunmaktadır. Sarılığı 
önlemede en etkin yol ise bebeğin 
sık sık emzirilmesidir. Bebeğe şekerli 
su verilmesi bebeğin beslenmesini 
engelleyebileceği için verilmesi öneril-
memektedir. Sarılığı olan bebeğe sarı 
kıyafet giydirilmesi veya üstüne sarı 
tülbent örtülmesi de doğru değildir. 
Ülkemizde en sık gördüğümüz yanlış 
inançlardan bir tanesidir. Sarılığı olan 
bebeklerde sarı kıyafetler giydirilmesi 
veya üstünün sarı tülbentle örtülmesi 

bebeğin sarılığının fark edilmesini zor-
laştırıp tanı konulmasını geciktirmek-
ten başka hiçbir işe yaramamaktadır” 
diye konuştu.

40 günün dayanağı yok
Bebeğin 40 gün dışarı çıkmaması 

inancının yanlış olduğunu belirterek, 
“Bebeklerin 40 gün dışarı çıkmaması 
inancının hiçbir dayanağı yoktur. Bu 
inanış yüzünden bebeğin kontrolleri-
ni ve aşılaması geciktiren ebeveynler 
mevcuttur. Yenidoğan bebeklerin 
dışarı çıkmasında hiç bir zaman 
engeli bulunmamaktadır” dedi. Dr. 
Cömert bebeklerin giydirilmesiyle 
ilgili yapılan yanlışlara da değindi. 
Cömert, “Yenidoğan bebeklerde ilk 
1 ayda bizim giydiğimizden bir kat 
fazla elbise giydirilmesi, birinci aydan 
sonra bizimle aynı katta elbise giydi-
rilmesi uygun görülmektedir” diyen 
Dr. Cömert, “Yenidoğan bebeklerin 
çok katlı giydirilmesi sonucunda en 
sık karşılaştığımız problem bebeğin 
uyandırılamaması sonrası beslene-
memesidir” şeklinde konuştu.

Doğum saçlarını kesmeyin
Saçların güçlenmesi için birçok 

yeni doğan bebeğin saçlarının kazıtıl-
dığını söyleyen Cömert, “Yenidoğan 
bebeklerde ilk doğum saçlarının 
tümü aylar içerisinde dökülüp yerine 
kalıcı ve daha sağlam saçlar gele-
cektir. Ebeveynlerin bebeklerinin 
saçlarını kesmesi, saçın kalitesini 
etkilememektedir” diyerek sözlerini 
sonlandırdı

ZEYNEP VURAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, bebekle-
rin bakımına ve beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları anlattı. Bir uzmana 
danışılmadan, kulaktan dolma bilgilerin çoğunun yanlış olduğuna değinen Dr. 
Cömert, “Her ne olursa olsun bebeğinizin bakımı ve beslenmesi ile ilgili bir 
adım atacağınızda mutlaka doktorunuza baş vurmanız gerekir” dedi

MEDICANA Avcılar 
Hastanesi’nden Nöroloji 
Uzmanı Dr. Nejla Çabuk, 

yaz aylarında yaşanan uyku 
bozukluklarına yardımcı olabile-
cek açıklamalarda bulundu. Son 
yapılan araştırmalar uykusuzluk, 
yorgun uyanma, uykuya dalmak-
ta güçlük çekme gibi sorunların 
yaz aylarında kışa göre daha faz-
la görüldüğünü ortaya koyuyor” 
diyen Uzm. Dr. Nejla Çabuk 
bu durumun nedenlerini şöyle 
açıkladı:

Yaz uykusu daha az dinlendirici
“Vücudun yazın daha fazla 

güneş ışığına maruz kalma-
sı olabilir. Hepinizin bildiği 

üzere yaz aylarında güneş erken 
doğup geç batıyor. Dolayısıyla 
hava daha uzun süre aydınlık 
kalıyor. Beynimizde yer alan ve 
biyolojik saat olarak tanımlaya-
bileceğimiz bir yapı da uyku ve 
uyanıklık saatlerimizi güneş ışı-
ğına göre ayarlıyor. Bu nedenle 
güneş doğduktan sonra beyni-
miz uyanmamız için sinyaller 
göndermeye başlıyor.  2019’da 
yapılan bir çalışmaya göre ha-
vanın aydınlık olması uykunun 
dinlendirici bölümü olan delta 
uykusunun süresini azaltıyor ve 
gece daha fazla uyanmaya ne-
den oluyor. Bu nedenle de yazın 
uyunan uyku daha az dinlendiri-
ci oluyor. 

ANKILOZAN SPONDILIT
OMZUNU AĞRITABILIR!
Halk arasında Suna Pekuysal’ın hastalığı olarak bilinen, iltihaplı bel romatizması 
yani ankilozan spondilit hakkında bilgi veren Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, 
“Ankilozan spondilit toplumda her bin kişiden 5’inde görülüyor. Omurga ağrıları-
nızın sebebi, ankilozan spondilit olabilir” diyerek hastalığın öneminin altını çizdi

SAÇ PROBLEMLERINE PRP ÇÖZÜMÜ

GENELLIKLE erkeklerin 
sorunu olarak bilinen saç 
dökülmesi, doğum sonra-

sında, demir eksikliği yüzünden, 
hormonal ya da genetik sebeplerle 
kadınlarda da sıklıkla görülebiliyor. 
Hızla gelişen teknoloji, saç dökül-
melerinde de etkisini gösteriyor. 
Bunların arasında yer alan ve PRP 
(Platellet Rich Plasma) olarak 
bilinen “trombosit zengin plazma” 
uygulamaları, Türkiye’de de kulla-
nılıyor. PRP hakkında bilgi veren 
İstanbul Hairline Kurucusu Gülşen 
Şener, PRP’nin sabır ve kararlı-
lıkla uygulanması gereken pahalı 
bir işlem olduğunu ancak kalıcı bir 
çözüm sunduğunun altını çizdi.

Pahalı ama kalıcı çözüm 
Şener, yaptığı açıklamada “PRP son 
dönemde en çok tercih edilen saç 
terapi işlemlerinden biri olmakla 
birlikte oldukça pahalı ve devamlı-

lık isteyen bir uygulama. İşlemlerin 
sonuçları uzun dönemde alınıyor. 
Oysa insan doğası sabırsız, hemen 
sonuç görmek ve saç dökülmesinin 
hemen durmasını istiyor. PRP, uzun 
soluklu ama en kalıcı ve olumlu 
sonuç alınabilen yöntemlerden biri. 
Bu uygulamayı yaptırmak isteyen 
danışanlarımıza bu gerçeklerden 
bahsetmeden tedaviye başlamıyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Gülşen 
Şener, “PRP, trombosit miktarı 
artırılan plazmanın saç köklerine 
enjekte edilmesi işlemidir. Saç 
köklerinin belenerek kalınlaşmasını 
sağlar. Böylece saç dökülme hızı 
azalır. Bu işlem saç dökülmelerini 
önlemede kullanıldığı gibi saç ekim 
işleminden sonra da sıklıkla başvu-
rulan bir yöntem olarak karşımıza 
çıkıyor” diye konuştu.

Denetimler artmalı
Tedavisi mümkün olan kellik ve saç 
dökülme problemleri olan hastalara 
yaptıkları PRP işlemleri neticesinde 

güzel sonuçlar aldıklarının altını 
çizen Şener “PRP yöntemleri neti-
cesinde başarılı sonuçlar aldığımız 
için bu yöntemi uygulamayı sürdü-
rüyoruz. Özverili çalışmalarımızdan 
dolayı da tercih ediliyoruz. Aynı 
alanda çalışan irili ufaklı pek çok 
mekan olsa da bizim gibi köklü ve 
işinin ehli merkezlerin sayısı az. 
Kamusal denetimlerin artmasının, 
sağlıklı uygulamaların yaygınlaşması 
için önemli olduğunu düşünüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

BEBEK BAKIMIBEBEK BAKIMI
DIKKAT ISTIYORDIKKAT ISTIYOR

ANKILOZAN kelimesi 
kemik ya da diğer sert do-
kuların birbirine kaynaması 

anlamına gelirken spondilit keli-
mesi ise omurga (spine) kemikle-
rinde iltihaplanma olması manası-
na geliyor. Ankilozan spondilitin 
başta omurga kemikleri olmak 
üzere vücuttaki bazı kemiklerin 
birbirine kaynaştığı, inflamatuar 
tipte bir eklem iltihabı çeşidi oldu-
ğunu aktaran Medicana Kadıköy 
Hastanesi Romatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Seval Pehlevan, ankilo-
zan spondilit hastalığında görülen 
belirtilerden en sık karşılaşılanın 
bel ağrısı olduğunu vurguladı.

Hareketle ağrı azalıyor
Prof. Dr. Pehlevan, “Bel ağrısı 

toplumda çok sık görülen bir prob-
lem. Peki bel ağrısının ankilozan 
spondilite mi yoksa bel fıtığı gibi 
başka bir sebebe mi bağlı oldu-
ğunu nasıl anlıyoruz? Ankilozan 
spondilitin de içinde bulunduğu 
inflamatuar bel ağrısı yapan hasta-
lıklarda ağrının hareketle azaldığı-
nı görüyoruz. Yani hareket ettikçe 
ağrısı azalıyor, dinlenme durumun-
dayken veya uyurken ise ağrısı artı-
yor. Bu durum mekanik sebeplerle 
olan bel fıtığı ağrısı gibi durumla-
rın tam tersi. Dolayısıyla bir hasta 
bize ‘Sabah kalktığımda uzun 
süre hareket edemiyorum tutulup 
kalıyorum, belim çok ağrıyor.’ ya 
da ‘Oturdukça belim ağrıyor ama 
hareket edince düzeliyor.’ şeklinde 
şikayetlerle geldiğinde aklımıza 
öncelikle ankilozan spondilit geli-
yor” şeklinde konuştu.

Eklem katılığı ve yorgunluk 
Prof. Dr. Pehlevan ankilozan 

spondilit hastalığında iltihaplan-
ma omurga ve kalça başta olmak 
üzere göğüs kafesi, diz, omuz gibi 
eklemlerde de oluşabildiğine ve 
ayrıca ankilozan spondilitte eklem 
katılığı, yorgunluk halsizlik gibi 
semptomlar da görülebildiğine 
dikkat çekti. Pehlevan, ankilozan 
spondilitin neden geliştiğine dair, 
“Ankilozan spondilit gelişiminin 
altında yatan mekanizmalar henüz 

tam olarak aydınlatılamadı. Ancak 
genetik faktörlerin bu hastalığın 
gelişiminde rol oynadığını bili-
yoruz. Örneğin HLA-B27 geni 
taşıyan kişilerde ankilozan spon-
dilit gelişme riski oldukça yüksek” 
bilgisini verdi.

Bitirici bir tedavi yok
Ankilozan spondilit teşhisi 

koymak için hastanın muayene 
edilmesinin yeterli olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Pehlevan, 
“Şüpheye düşülen veya hastalığın 
hangi aşamada olduğunun görül-
mesi gereken durumlarda X-ray 
film veya MR gibi görüntüleme 
yöntemlerinden yardım alınabili-
yor. Ankilozan spondilit tedavisi 
ise temelde hastalığın ilerleyişini 
önlemeye yönelik. Çünkü hastalı-
ğı tamamen ortadan kaldıran bir 
tedavi maalesef ki yok. Ankilozan 
spondilit tedavisinde eklemlerdeki 
iltihaplanmayı azaltma ve eklemin 
hareket kabiliyetinin korunması 
amaçlanıyor” dedi.

Fizyoterapi rahatlatıyor
Prof. Dr. Pehlevan, sözlerini 

şöyle sürdürdü:
“Tedavide hastalara iltihaplan-

mayı önleyici ilaçlar veriyoruz. 
Bel ağrısı gibi durumların günlük 
hayatta hastayı kısıtlamaması için 
de ağrı kesicileri kullanıyoruz. 
Ankilozan spondilit hastalarında 
ilaç tedavisi kadar fizik tedavi de 
önemli. Fizyoterapide bu hastalara 
omurganın esnekliğini korumaya 
yarayan, hastanın hareket becerile-
rini artıran egzersizler yaptırılıyor. 
Böylece hastanın eklemlerinde 
meydana gelebilecek tutukluk ve 
katılaşmayı önlemeye çalışıyo-
ruz. Ayrıca hastanın daha rahat 
hareket etmesini sağlayarak yaşam 
kalitesini yükseltiyoruz.”

NEŞE MERT

ANKILOZAN spondilit ilerle-
dikçe hastada çok sayıda kompli-
kasyon gelişiyor. Hastalığın ileri 
dönemlerinde vücudun kendini 
iyileştirmek adına yeni kemik 
oluşturduğunu söyleyen Prof. 
Dr. Pehlevan, “Vücudun kendini 
iyileştirme çabası iyi sonuçlanmı-
yor. Çünkü yeni oluşan kemikler, 

omurgada yer alan eski kemikle-
rin arasındaki boşluğa yerleşiyor. 
Bu durum omurganın hareketini 
kısıtlıyor. Bazen bu kısıtlama gö-
ğüs kafesini de etkiliyor. Göğüs 
kafesinin yeterince genişleyeme-
mesi akciğer fonksiyonlarının 
bozulmasına yol açıyor” diye 
konuştu. 

Yeni oluşan kemikler

Yaz uykusu Yaz uykusu 
dinlendirmiyordinlendirmiyor

Saç problemlerinin yeni nesil teknolojilerle kalıcı çözüme kavuştuğunu belirten İstanbul Hairline 
Kurucusu Gülşen Şener, “PRP olarak bilinen “trombosit zengin plazma” uygulamaları, Türkiye’de 
de sıklıkla kullanılıyor. PRP sabır ve kararlılıkla uygulandığında kalıcı bir çözüm sunuyor” dedi

SEMANUR POLAT
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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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İSTANBUL Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca, bazı basın 
yayın organlarında yayınla-

nan haberlerin incelenmesi sonucun-
da İstanbul Planlama Ajansı mer-
kezinde 12 Ağustos’ta gerçekleşen 
toplantıda, Canan Kaftancıoğlu’nun 

konuşmasında Cumhurbaşkanına 
yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 
resen soruşturma başlatıldı. Kaftan-
cıoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına 
hakaret” suçu kapsamında İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın 
Bürosu’nca soruşturma yürütülecek. 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın avukatlarınca da Cum-
hurbaşkanı hakkında küçük düşürü-
cü ifadeler kullandığı gerekçesiyle 
Kaftancıoğlu hakkında suç duyuru-
sunda bulunarak cezalandırılması 
talep edildi. DHA

Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

İL Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şube ekipleri 
ile Emniyet İstihbarat Daire 

Başkanlığı tarafından yapılan ope-
rasyonda, PKK silahlı terör örgütü 
içerisinde sözde özel kuvvetler ta-
burunda görev yapan ve hakkında 
arama kararı bulunan Seydo Botan 
Gever kod adlı terörist Mehdi 
Mıhçı yakalanarak gözaltına alındı. 
Şüphelilerin kaldıkları adreslerde 
yapılan aramalarda bir tabanca ile 
19 bin 800 euro para ele geçirildi. 
Mıhçı’yla birlikte Civan Açıkel ve 2 
şüpheliyi daha gözaltına alan polis, 
şüphelileri ifadeleri için emniyete 
götürdü. Kandilde bomba eğitimi 
aldığı ve bu alanda uzmanlaşa-
rak eğitim verdiği tespit edilen 
Mıhçı’nın Fatih ve Kağıthane’de 
bombalı eylem için keşif yaptığı, 
hedefinde ise kolluk kuvvetlerinin 
olduğu tespit edildi. Mıhçı’nın 
özellikle büyük kentlerde fedai 
eylemler için bekletildiği, ablası-
nın da daha önce terör örgütü için 
silahlı faaliyet yürütürken etkisiz 
hale getirildiği ortaya çıktı. Mıh-
çı ve beraberindeki 3 şüphelinin 
emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Şüpheliler, ifadelerinin ardından 
sağlık kontrolünden geçirilerek 
adliyeye sevk edildi. Mıhçı, çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanırken 3 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
kaldı. DHA

BOMBACI 
TERÖRIST
YAKALANDI

Hastane çıkışı hastanelik oldu
ÇATALCA’DA hastane-
den aldığı komşusuyla eve 
doğru yola çıkan bir kişi, 

kullandığı otomobilin direksi-
yon hakimiyetini kaybedince 
beton durağa çarpıp takla attı. 
Kazada 1’i ağır olmak üzere iki 
kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 
sıralarında Çatalca Çiftlikköy 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
İddiaya göre, Serkan 
B. komşusu Yasemin 
A.’yı hastaneden alarak, 
31 ZE 1129 plakalı 
otomobiliyle evine 
doğru yola çıktı. Ser-
kan B’nin kullandığı 
otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki beton 
duvara çarpıp takla attı. 
Kaza nedeniyle araçta 
bulunan iki kişi bulun-
dukları yerde sıkışarak 
yardım bekledi. İhbar 

üzerine olay yerine gelen itfa-
iye ekipleri, sağlık ekiplerinin 
müdahalesinin ardından yaralı-
ları sıkıştıkları yerden kurtardı. 
Kazada ağır yaralanan Serkan B. 
ile yanında bulunan Yasemin A. 
sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Şile’de, 14 Ağustos Pazar günü 
sabaha karşı saat 03.30 sı-
ralarında alkollü oldukları 

iddia edilen iki kişi, bilinmeyen bir 
nedenle taksi durağında nöbetçi Er-
dem Örük’e saldırdı. Durumu fark 
eden arkadaşları yardım etmek için 
geldi. Sandalye ve demir sopalarla 
saldıran şüpheliler güçlükle olay 
yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşları, 
darbedilen taksi şoförünü İstanbul 
Şile Devlet Hastanesi’ne götürdü. 
Kafasında yarıklar oluşan Örük, iş 
göremez raporu alırken, saldırganlar 
kısa süre içinde yakalanarak gözal-
tına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen 2 şüp-
heli serbest bırakıldı. Şüphelilerin 

serbest bırakılmasına tepki gösteren 
taksiciler polis karakolunun önünde, 
olayı protesto etti. 

Serbest kaldılar
Saldırganların ilçede esnaf oldu-
ğunu ve kendileriyle hiçbir husu-
metinin olmadığını belirten Erdem 
Örük, “Bu benim başıma geldi. 
Başka bir arkadaşımızın da başına 
gelebilir. Adamlarla hiçbir derdimiz 
yok. Öyle vurdular ki kafamda dört 
adet dikiş var. Kollarım, sırtım her 
yerim mos mor. İş göremez raporu 
aldım. Ama davacı olmamıza rağ-
men ne yazık ki şahıslar serbest kal-
dı. Ağrıma gidiyor hiç sebep yokken 
sopalı demirli saldırıya uğramak. 

Yapanların serbest kalması adalet 
mi” dedi.

Saldırı anı kameralarda
Saldırı, taksi durağının güvenlik 
kameralarına da yansıdı. Görüntü-
lerde, Erdem Örük içeride uyudu-
ğu sırada duyduğu sesler üzerine 
kapıya yöneliyor. 2 kişi de o sırada 
Erdem Örük’ü darbetmeye başlıyor. 
Daha sonra sandalye ve sopayla 
Örük’e saldırıyorlar. Çevredekiler 
de bir süre sonra taksi durağına 
gelerek kavgayı ayırmaya çalışıyor. 
Saldırganlardan biri ayırmaya çalı-
şanlara da sopayla vuruyor. Ardın-
dan saldırganlar güçlükle de olsa 
olay yerinden uzaklaştırılıyor.  DHA

TAKSTAKSii SOFORUNE  SOFORUNE 
SALDIRDILARSALDIRDILAR

İstanbul’da polis ve askeri he-
def alan bombalı eylem plan-
laması yaparken yakalanarak 
gözaltına alınan PKK’lı terörist 
Mehdi Mıhçı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı

Şile’de alkollü oldukları iddia edilen iki kişi, taksi durağında gece nö-
betindeki şoföre sandalye ve sopalarla saldırdı. Taksi şoförü kafasın-
dan yaralanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarı-
lan şüpheliler serbest bırakıldı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı

HIRSIZA UÇAN TEKME ATTI!

NE BAKTIN KAVGASI AYDINLANIYOR

GÜMÜŞPALA Mahal-
lesi Alsancak So-
kak’ta bir süre önce 

çalışma yapan İSKİ görev-
lileri ayrılmalarına rağmen 
buradaki yolda düzenleme 
yapmadı. Rögar bugünkü 
sağanak yağış ardından 
taştı, taşan su çevresindeki 
sıkıştırılmayan zeminde 
de çökmelere neden oldu. 
Rögardan taşan su hemen 
yakındaki bir evin bodrum 
katına doldu. Evin içerisinde 
yaklaşık 30 santimetre su 
doldu. Evde bulunanlar su 
içerisinde kalan eşyalarını 
kurtarmak için yoğun çaba 
harcadı. Aynı bölgedeki bir 
marangoz atölyesi de su 
baskınına uğradı. Rögardan 
taşan su yoldaki sıkıştırılma-
yan malzemeyi götürürken 
buradan geçen iki otomobi-
lin lastikleri yolda çökme so-
nucu oluşan çukura düştü. 
İki otomobil çevredekilerin 
çabası ile güçlükle çıkarıldı. 
Bölgede oturanlar ve ev ve 
işyerleri su içerisinde kalan 
İSKİ görevlilerinin çalışmayı 
tamamlamadan gitmeleri 
sonucu sağanak yağışın bas-
kınlara ve zarara yol açtığını 
savundu.

BU HATA 
PAHALIYA 
PATLADI

OLAY, Cumartesi akşamı 
Zeytinburnu Veli Efendi 
Mahallesi’nde meydana geldi. 

Kuryelik yapan Cesur Dursun, bir 
müşterinin siparişlerini götürmek için 
motosikletiyle adrese geldi. Siparişleri 
alıp binaya giren Dursun, anahtarı ise 
motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, 
binanın içindeyken dışarıdaki moto-
sikletinin çalıştırıldığını duydu. Bunun 
üzerine merdivenlerden atlayarak 
motoru çalmaya çalışan kişiye uçan 
tekme atan Dursun, motorun çalınma-
sını engelledi. Yere düşen şüpheli olay 
yerinde kaçarak uzaklaştı.

Bina yüksekti atladım
Olayla ilgili konuşan Dursun, “Dün 
bir müşterimiz beni aradı. 7 tane 
mercimek çorbası söyledi. Ben de 
siparişleri götürdüm. Siparişleri içeri 
götürürken motorun üzerinde anah-

tarı unuttum. Dalgınlığıma 
geldi. Ben içerideyken bir 
baktım motor sesi geliyor. 
Bina yüksekti, merdivenden 
ineceğime atlamayı tercih 
ettim. Tekme attım yarısı ona 
gitti yarısı motora gitti. Bir 10-
15 dk yerde uzandım. Kolum 
kırıldı sandım, biraz hareket 
ettirmeye çalıştım kırılmadığı-
nı fark ettim. Motosikletimde 
sorun var, önü hasar gördü. 
Kuryelik yapıyorum, çalıştığım 
yer zimmetledi bize. Ekmek 
teknemiz. Motosikletimi 
çalmaya çalışan adam da kaçtı, 
yakalayamadım. Koşamadım. 
Aslında koşabilseydim yaka-
lardım” dedi. Öte yandan o 
anlar binanın güvenlik kame-
rasına anbean yansıdı. Görüntülerde 
tekme atarak hırsızı durduran Dur-

sun’un, olaydan sonra dakikalarca 
kolunu tutarak oturduğu şüphelinin 
ise kaçtığı görüldü. DHA

Zeytinburnu’da sipariş götüren motokurye Cesur Dursun (25), anahtarı motosikletin üzerinde unuttu. Dursun, binanın 
içindeyken kapının önünden gelen motor sesi üzerine motosikletinin çalınmak istediğini anladı. Motosikletini çalıştıran kişi  
hareket ettiği sırada Cesur Dursun uçan tekme atarak hırsızı düşürdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kağıthane’de yolda yürüdüğü esnada kendilerine ’ne bakıyorsunuz’ diyen adamla tartışan gençlerin kavgasında yeni detaylar ortaya çıktı

Avcılar’da etkili olan 
sağanak yağış nedeniyle 
çok sayıda ev ve işye-
ri su altında kalırken 
İSKİ’nin kapatmadığı 
rögarın taşması sonucu 
bir ev su içinde kalırken, 
yolda açılan çukura iki 
otomobil düştü

KAĞITHANE Hamidiye 
Mahallesi Girne Caddesi 
üzerinde önceki gün saat 

15.30 sıralarında meydana gelen 
olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen 
bilgiye göre arkadaşı Onur K. (27) 
ile yolda yürüyen Hamza E.’ye (27) 
yoldan geçen Hakan K. iddiaya göre 
“ne bakıyorsunuz” diyerek laf attı. 
Gençlerin karşılık vermesi üzeri-
ne taraflar arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine olay 
yerinden ayrılan Hakan K., yaklaşık 
10 dakika sonra silahla geri döndü. 
Bunun üzerine çıkan kavgada Hakan 
K. silahla gençlere ateş açmaya 
başladı. Şans eseri yara almadan 
kurtulan gençler, silahının tutukluk 
yapması üzerine Hakan K.’ya saldırıp 
tabancayı elinden aldı. Çıkan arbede-
de gençlerin elinden kurtulan Hakan 
K. aracını yol ortasında bırakıp olay 

yerinden kaçtı. Olayın ardından iki 
genç, Hakan K.’nın yol ortasında 
kalan aracına saldırarak kullanılamaz 
hale getirdi. 

Polis kısa sürede yakaladı
Yolun trafiğe kapandığı olay sonra-
sında vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine polis ekibi sevk edildi. 
Kaçan şahısları yakalamak için çalış-
ma başlattı. 
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İ stanbul'da önceki gün saatlerinde baş-
layan kuvvetli yağış kentte etkili oldu.
Cadde ve sokakları göle döndüren

yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşa-
nırken birçok vatandaşın da işe giderken
zor anlar yaşadığı görüldü. Beyoğlu Beledi-
yesi, yağış nedeniyle ilçe genelinde yaşanan
olumsuzlukları gidermek için yaklaşık 300
kişilik ekiple hummalı bir çalışma yürüttü.
Yağış öncesi başlatılan hazırlıklar çerçeve-
sinde ızgara ve kanalların temizliğini yapan
ekipler, yağışla birlikte biriken pislikler ne-
deniyle tıkanan ızgaralara da anında mü-
dahale etti. Yoğun su birikintisi olan
alanlarda gerekli çalışmalar yapıldı. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

da sahaya inerek çalışmaları kendisi yö-
netti. Mahalle mahalle gezerek inceleme-
lerde bulunan Başkan Yıldız, esnaf ve
vatandaşlara da herhangi bir ihtiyaçları
olup olmadığını sordu. Öte yandan aralık-
sız devam eden çalışmalarda, trafiğin aksa-
maması için başta ana arterler olmak üzere
tüm cadde ve sokaklarda çalışmalar devam
ediyor. Ekipler ayrıca otobüs, metrobüs,
tramvay ve metro gibi toplu taşıma durak-
larında, üst geçitlerde, merdivenlerde,
kamu binalarının girişlerinde, sağlık ocak-
larının girişlerinde ve hastanelerin girişle-
rinde meydana gelen herhangi bir olumsuz
duruma da anında müdahale ediyor.

Ekiplerimiz sıkı çalışıyor

Belediye ekiplerinin yaşanabilecek her türlü

olumsuzluğu karşı vardiyalar halinde gece
gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü ifade
eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali

Yıldız, “Yağmurla mücade-
lede tüm ekiplerimizle bir-
likte sahadayız ve gerekli
çalışmaları hızlı bir şekilde
yapıyoruz. İlçe sakinlerimiz-
den gelen yardım taleplerine
de hızlıca cevap vererek ya-
şanabilecek olumsuzlukları
gideriyoruz. Vatandaşlarımız
herhangi bir olumsuzluğa
karşı ekiplerimize 444 0 160
numaralı telefondan 7/24
ulaşabilirler. Belediye ekiple-
rimizle birlikte yağmurun et-
kisi geçinceye kadar ilçe
sakinlerinin herhangi bir

olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışma-
larımızı aralıksız devam ettireceğiz” dedi.

G eçtiğimiz hafta yıllarca Çatalca’da
eğitim gören gençlere öğretmen ola-
rak yol gösteren ve iki dönem Çatal-

ca’ya Belediye Başkanlığı yaparak hizmet
eden, kendisiyle uzun süre çalıştığım ve bu 
dönemde daha yakından tanıma fırsatı 
bulduğum değerli büyüğüm Cem Kara’yı 
aramızdan ayrılışının 2. Yılında mezarı ba-
şında andık. Cem Başkanım'ın mekanı cennet
olsun, nur içinde yatsın. Kendisiyle ilgili duygu
ve düşüncelerimi pek çok kez yazdığım yazı-
lardan biliyorsunuz. Her zaman benim için
çok kıymetli bir insan olarak anılarımda,
düşüncelerimde ve ondan öğrendiklerimde 
yaşayacak.

Cem Kara için yapılacak anma töreninin
günü ve saati ailesi, çalışma arkadaşları,

dostları, Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner’in kendi şahsi sosyal medya hesapları ve
Çatalca Belediyesi Sosyal Medya Hesapların-
dan anma töreni öncesinde paylaşılıp, duyuru-
lurken Çatalca CHP İlçe Başkanlığı
tarafından hiçbir paylaşımda bulunulmaması,
pek çok bilgiyi SMS yoluyla parti üyeleri ile
paylaşırken o yolla da bir bilgi paylaşımında
bulunulmaması dikkatimi çekti. Ak Partili bir
belediye başkanı olarak Mesut Üner, Cem Ka-
ra’ya bu kadar değer verip bir anlamda sahip
çıkıp, vefalı bir tavır sergilerken Çatalca CHP
İlçe Örgütü’nün bana göre duyarsız tutumu
beni hem şaşırttı hemde üzdü. Her ne kadar
siyasi görüş olarak birbirimizden uzak olsakta
her zaman Sayın Mesut Üner’in insani değer-
lerinin yüksek olduğunu söylemekten de asla

gocunmam. O günde anma progra-
mına İstanbul CHP İl Başkanı Sayın Canan
Kaftancıoğlu gelmişti ve bende bilerek Mesut
Üner’in tavrının ne olacağını izlemek için çok
yakınında bulunuyordum. Mesut Üner, Canan
Kaftancıoğlu’nu aracından indiği gibi karşı-
ladı, tokalaştı ve tokalaşırken sadece hoşgel-
diniz dedi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner diye unvanını önüne koyarak bir karşıla-
mada bulunmadı. İşte bu duruşu sosyal
medya da yaptığı paylaşımda, Cem Kara için
ağabeyim demiş ya bana bu söyleminde ne
kadar samimi olduğunu gösterdi. Yani bu

anma töreninde ben bir belediye başkanı ol-
manın yanında değer verdiğim bir ağabeyimi
anmak için bulunuyorum hissiyatını verdi. Bir
kez daha kendisini çok takdir ettim. Her
zaman söylüyorum yine dile getireceğim ki-
birden uzak, samimi, vefalı ve insan gibi
insan. Günümüzde insan görünümlü insan
çokta insan gibi insan ne yazık ki az.

Şunu da yazmalıyım elbette Çatalca CHP
İlçe Başkanı Sayın Mehmet Çoban’da anma
töreninde bulundu. Cem Kara’nın ailesinin ya-
nındaydı. Bu tabiki Mehmet Çoban’ın bulun-
duğu görev gereği olması gereken bir törendi.
Çünkü Cem Kara, iki dönem Çatalca Beledi-
yesi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil ede-
rek yönetmişti. Yani Sayın Mehmet Çoban’ın
orada bulunması bir yerde görevi iken Mesut
Üner’in orada bulunması tamamen kendisinin
tercihi ve insani duruşudur. Çatalca CHP İlçe
Başkanlığı anma töreni öncesi sosyal medya

paylaşımında ya da partilileriyle SMS payla-
şımında bulunsaydı (bulunduysa ben görme-
dim) belki Cem Kara’yı seven pek çok üye
katılım sağlayacaktı. (Şunu da belirtmek isti-
yorum tören sonrası Çatalca CHP'nin sosyal
medya hesabında törene katılım sağladık pay-
laşımını gördüm) Bu durumda aklıma gelen
tek şey bazen insanların duygularıyla bulun-
dukları görevlerin gereklerini karıştırıyor ol-
ması. Bu dönem görevde olan Çatalca CHP
İlçe Yönetimi’ndekiler için Cem Kara büyük
bir değer olmayabilir ancak Çatalca’daki pek
çok CHP’li üye için önemli, değerli ve kıymet-
lidir. Durumlara ve kişilere kişisel fikirleri-
nizle değil partili kimliğinizle bakmayı
denemelisiniz. Bu hayatta bildiğimiz tek ger-
çek her canlı bir gün ölümü tadacak. Hayat
kısa ve ne zaman sona ereceği belirsiz bu ne-
denle bizden geriye kalacak tek şey karşımız-
daki insanlara hissettirdiklerimiz.

Bazı cümlelerimi kabul etmeyecekler

Vatandaş
perişan!
Avcılar'da önceki gün etkili olan
yağış sırasında kaymakamlık
bahçesine dolan su, bitişikte 
bulunan duvarı yıkarak Abdülkadir
Karabaş’ın evini bastı. Eşyaları sular
içerisinde kalan Abdülkadir
Karabaş, "Hiç kimse yardıma
gelmedi. İhbarda bulunduğumuz
halde gelen olmadı" dedi

ilçede dün saat 11.00’de başlayan ve ara-
lıklarla süren şiddetli yağmur, Cihangir Ma-
hallesi’ndeki Avcılar Kaymakamlığı’nın

bahçesine doldu. Bahçedeki rögar kapakları açılma-
sına rağmen sel suları bodrum katı bastı. Suyun yük-
sekliği yer yer bir buçuk metreyi bulurken, bir süre
sonra taşmaya başlayan su, kaymakamlığın hemen
yanındaki Dicle Sokak'ta bulunan binanın bahçe du-
varını yıktı. Sel suları buradan Abdülkadir Karabaş'a
ait eve doldu. Eşyaları zarar gören Karabaş, "Olayın
boyutunu önce anlayamadım. Geldiğimde bahçe ha-
vuza dönmüştü. Evimdeki beyaz eşyalar, oturma
grupları, parkeler kısaca tüm eşyalar su içinde kaldı.
Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz
halde gelen olmadı. Duvarı da binayı yaptıran müte-
ahhit gelip yapmaya karar verdi" dedi.  DHA

Savaş AtAk
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

İstanbul'da önceki gün
sabah saatlerinden

itibaren etkili olan yağışla
birlikte yaşanabilecek

olumsuzları gidermek için
sahaya inen Beyoğlu
Belediyesi, 300 kişilik

ekiple hummalı bir
çalışma yürüttü. Tıkanan

ızgaralara anında 
müdahale eden ekipler,

hastane ve kamu
kurumları gibi işlek olan

alanlarda da ilave 
önlemler aldı. Başkan

Yıldız sahaya 
inerek çalışmaları
yakından inceledi

BEYOGLU YAGMURA
KARSI SAHAYA INDI

Çatalca için
sağlık müjdesi
Sağlık Bakanı Fahretin Koca’yı makamında ziyaret eden Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner Çatalcalılar için müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Dr. Fahre-
tin Koca’yı makamında zi-
yaret eden Çatalca

Belediye Başkanı Mesut Üner ilçenin
ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarının
biran önce hayata geçmesi için ken-
disi ile görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan
Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Sağlık Bakanımız Sayın. Dr.
Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, ilçe-
mizde gerçekleştirdiğimiz çalışmala-
rımız hakkında bilgilendirmelerde
bulunduk ve Çatalca’mız için sağlık
alanında yapılacak yatırım ve proje-
leri kendileriyle değerlendirdik. İlçe-
mize ve bizlere gösterdiği yakın ilgi ve
alakadan dolayı Sayın Bakanımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ça-
talca’mız her alanda olduğu gibi sağ-
lık hizmetlerinde de hak ettiği
konuma yükselecektir. Bunun için var
gücümüzle çalışmaya devam edece-
ğiz” açıklamasında bulundu. 
BAHADIR SÜGÜR

Başakşehir
aşure dağıttı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır
ve ilçe örgütü, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure
ikramında bulundu. Aşure dağıtımında Muharrem ayının kardeşlik
ve barış duygularının pekiştiği bir ay olduğu mesajları verildi

ChP Başakşehir İlçe
Örgütü toplumu ilgi-
lendiren her manevi

günde etkinlik düzenlemeye
devam ediyor. Muharrem ayı se-
bebiyle Başakşehir'in iki nokta-
sında vatandaşlara aşure
ikramında bulunan Başakşehir
İlçe Örgütü, düzenlenen etkin-
likte Muharrem ayının anlam ve
önemine de dikkat çekti. Yüz-
lerce vatandaşa aşure ikramında
bulunduklarını belirten Başkan
Bakır, bu tür etkinliklerin milli
birlik ve beraberlik duygusunu
perçinlediğini söyleyerek, “Mu-
harrem ayı bizler için büyük bir
öneme sahiptir. CHP olarak biz

de kolları sıvadık ve Başakşehirli
hemşehrilerimize aşure yaptık.
Halkımıza hizmet etmek, onların
derdiyle dertlenmek, onları anla-
mak, kutuplaştırmadan birlik be-
raberlik duygusu katarak
gönüllere girmek bizim en büyük
gayemiz. Biz de tam bu sebebten
dolayı  milli ve dini her özel
günde elimizden geldiğince va-
tandaşlarımızı mutlu etmeye, o
günleri yâd etmeye çalışıyoruz.
Aşure dağıtımında öyle istiyo-
rum ki; tüm İslam alemi ve ülke-
miz bu kargaşadan ve dar
boğazdan kurtulsun, selamete
uğrasın” şeklinde konuştu.
YAKUP TEZCAN

Harbiye'de 
yıldızlar geçidi
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Tiyatrosu’nda efsane konserlerin ev
sahibi Atlantis Yapım'ın organize ettiği
“Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava
Konserleri” 2 Eylül'de başlıyor

SahneSinde yerli ve yabancı starların
konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un
en önemli konser alanı Harbiye Cemil To-

puzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda efsane konserlerin ev
sahibi Atlantis Yapım bu yıl da 2 – 16 Eylül tarihleri
arasında "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konser-
leri" serisinde yine her yıl olduğu gibi müziğin dev
isimlerini ağırlayacak. “Atlantis Yapım Harbiye Açık-
hava Konserleri” serisinde Athena, Berkay, Duman,
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel
Matiz, maNga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan,
Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşu-
ruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturacak.
Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer ala-
cağı "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" bi-
letleri biletix.com, bubilet.com.tr ve iticket.com.tr 'de
satışa sunuldu.

İlk gecenin biletleri tükendi

Bu yıl “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri”
sersinde 2 Eylül ve 6 Eylül tarihlerinde iki ayrı konser
verecek olan solo kariyerinin başlangıcından beri
güçlü sesi ve yalın ama vurucu sözleriyle dikkat çeken
Melike Şahin’in 2 Eylül ilk konseri biletleri satışa çıkı-
şının birinci haftasında tükendi.



M altepe büyük ve modern bir
meydana kavuşuyor. Bağdat
Caddesi Minibüs yolunda tra-

fik tamamen yer altına alınacak. Mimar
Sinan Caddesi ile İnönü Caddesi ara-
sında kalan bölüm yayalaştırılacak. İs-
tanbul’un örnek caddelerinden biri
olacak. 18 Ağustos Perşembe günü saat
06.00’dan itibaren bölge iki yönlü olarak
araç trafiğine kapatılacak. Bölgede alt-
geçit kazı işlemleri başlayacak. Kazı ça-
lışmaları nedeniyle Bağdat Caddesi’nde
(Minibüs Yolu) Mimar Sinan Caddesi
ile İnönü Caddeleri arası 120 gün bo-

yunca çift yönlü trafik akışı olmayacak.
Sürücüler alternatif yollara 
yönlendirilecek. 

İşte alternatif yollar

Kadıköy – Kartal istikametinde trafik
akışı Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım
Caddesi, Ardıçlı Sokak, Şehit Nedim
Özpolat Sokak, İstasyon Caddesi ve
Drama Köprüsünü takiben İkinci İlk-
okul Caddesi üzerinden tekrar Bağdat
Caddesine bağlanacak. Kartal – Kadı-
köy istikametinde ise trafik akışı bir sü-
redir olduğu İnönü Caddesi, Kooperatif
Caddesi ve Atatürk Caddesini takiben
Adalı Sokak üzerinden tekrar Bağdat

Caddesine bağlanacak şekilde
gerçekleşecek.

Örnek bir alan oluşturacağız

Maltepe Meydan Projesi kapsamında
Çalışmalar kapsamında 550 metre
uzunluğunda araç altgeçidi yapılacak.
Maltepe İlçesi 25 bin metrekarelik yaya-
laştırılmış meydana sahip olacak. Mal-
tepe Meydanı aktif hale geldiğinde
insanların ferah nefes alacağı ve keyifli
vakit geçireceği bir çarşı ambiyansı olu-
şacak. Bölge Anadolu Yakası’nın en
cazip yerlerinden biri haline gelecek. 120
gün yaklaşık 4 ay sürecek çalışmaların
yeni yıla yetiştirilmesi hedefleniyor. 
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VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

SELVİ SARITAÇ

G ünün bunaltıcı sıcağı ve aşırı nemi etkisini 
geceye bırakınca uyumak mümkün olmamıştı, 
o malum gece … 

Mücadelem terle devam ederken, rüzgârın esamisi yok.  
Musluktan akan su dahi paşa çayı kıvamında,
Ürkütücü sessizlik koynumda, 
Uyku vuslata doğru çıkmış yola.
Sabah olsun diye kıvranırken, “Salı sallanır” sözünü

unutmuşum.   
Ansızın önce bir titreme gibi geldi.  
Duvarlar birleşip, ayrılıyor, bir türlü duvara 

dokunamıyordum. 
Zemin ayaklarım altından kayıyor. Adımlarım

geride kalıyordu. 
Bina sörf tahtası üstünde dansa başladı. Otobüsün kö-

rüklü kısmında duruyorum da hop yükseliyor hop iniyor-
dum. Alttan gelen darbeler ayakta durmamı engelliyor.    

Dışardaki çığlık sesleri, kaçışmalar, on gün önce doğum
gününü kutladığımız oğlumu aklıma getirdi. 

Tarih, 17 Ağustos 1999, günlerden Salı, saat 03:02
Bitmek bilmeyen upuzun 45 saniye…
Şiddeti 7.4…
Odak derinliği 17 km.
Yaklaşık 65 bin ölü… 
Ağır-hafif 100 bini aşkın yaralı…
Çöken bina sayısı 133 bin 683 adet…
Evsiz kalan yaklaşık 600 bin yurttaş…
Etkilenen 16 milyon insan…
Yer, Gölcük, İzmit, Türkiye… 
*                                    *                                       *
Bugünden tam tamına yüzyıl önce ise, hava sisli, 

rüzgârlı ve kapalı…  
Uçakların motor gürültüleri içinde vatanları, namusları

için mevziilerde sıkıca silahlarına sarılmış genç insanlar… 
Tarih, 26 Ağustos 1922, günlerden Cumartesi, 

Saat 04.30.
Topların homurtuları arasında, kuşların yerini alan

katil mermiler etrafta uçuşuyor.
Yandım anam inlemeleri, “Vatan sağolsun” la 

vuslata eriyordu.    
Bitmek bilmeyen kocaman dört gün…
Toplam ölü 10 bin 318 insan,
Yaralı sayısı 11 bin 360 
Kayıp asker sayısı bin 697 
Bölge: Kütahya (Dumlupınar) Afyon, TÜRKİYE. 
Sonuç: Kesin TÜRK Zaferi 
Taraflar: Ankara Hükümeti – Yunan Krallığı 
Komutanlar: Mustafa Kemal Paşa – Georgios 

Hatzianestis 
*                                    *                                       *
Yüz yıl öncesinde vatanı kurtarmak için yola çıkan

Mustafa Kemal Atatürk savaşları kazanmakla yetinmedi.
Türkiye Cumhuriyetini inşa etti. Ağaçlar dikerek ormanlar
oluşturdu ki, kuraklık olmasın deprem engellensin.  

Bizler ise o ağaçları yok ederek, inşaatları yükselttik. 
Sonuç; 77 yıl sonra Dumlupınar savaşından çok 

kayıp insan… 
Savurganlıkla, sorumsuzca ve de bilinçsizce yapılan in-

şaatlar büyük depremi getirdi.   
Yaşadığımız deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği

alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açı-
sından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri idi. 

Önemli sanayi bölgemiz yok olmuş,  geniş bir coğraf-
yayı etkilemiştir. 

2022 yılın Ağustos ayında, Kıbrıs Kayalar, on iki 
adalar ve Girit adası olmak üzere ülkemizde 392 adet
deprem oldu. 

Temmuz ayında ise 108 adet, en büyüğü ege denizinde
3,8 şiddetinde, merkez üssü Ege denizi, Ayvacık-Çanakka-
le’de olarak belirlendi.   

Bizler halen olanlardan ders çıkartmayarak, günlük
suni gündemlerle oyalanıp Deprem gerçeğini öteliyoruz. 

Hazırlanan raporda, “7,5 şiddetinde bir deprem gece
saatlerinde meydana gelirse ortalama 14 bin, gündüz
saatlerinde meydana gelirse 12 bin 500 kişi hayatını 
kaybedebilir” deniliyor. 

İBB'nin verilerine göre ise, İstanbul'da 1 milyar 6 mil-
yon yapı var. Şehirdeki toplam bina sayısı ise yaklaşık 1
milyar 2 milyon.

7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'daki 
binaların ortalama yüzde 57'sinin hasar görmeyeceği 
tahmin ediliyor. 

Ortalama 200 bin bina ise orta ve üstü seviyede hasar
görecek. Bu binalardan yaklaşık 50 bini ise ağır hasar gö-
recek veya yıkılacak.

Binaların yol açacağı mali kaybın maddi değeri 120
milyar lira tahmin edilirken, 25 milyon ton enkaz oluşabi-
leceği, iki milyondan fazla kişilik acil barınma ihtiyacı do-
ğabileceği ön görülüyor. 

Bitmedi, İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş
(İGDAŞ) boru hatlarında 355 noktada, İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) içme suyu şebekesinde 463
noktada, Atık su şebekesinde ise 1045 noktada onarım 
ihtiyacı oluşacağı hesaplanıyor.

İstanbul elektrik şebekesi nakil hatlarının ise yüzde
5'inde orta düzeyde hasarlar oluşması bekleniyor. 

Bunlar bilinirken, bu paralar tedbirler için harcanırsa,
yaşanılası topraklara sahip olabileceğimiz gibi, olası dep-
rem de insan kayıplarımız asgariye düşer. Sonrasında 
fazladan en kazlarla, yeniden inşaatlarla uğraşmayız.   

“Yaptık oldu” demekle, yurdu betonlaştırarak bir şey-
ler yapılmış olmuyor. 

Bir takım çalışmalar elbette yapılıyor. Ancak asıl can
kayıplarının olacağı halkın oturduğu yerlere hemen 
hemen hiç el atılmadı. 

Toplanma yerleri dahi inşaat alanları içinde kaldı. Afet
halinde toplanacağımız yerler yok oldu.  

Tedbir alınmasın, doğayı, çevreyi yok edelim. Sonra da
Allah’tan diyelim.

Bırakalım bu söylemleri, elimizden geleni değil. Helal-
leşeceğimiz insanlarla karşılaşmak için fazlasını yapalım. 

Sesimi duyan var mı çığlıklarını duymak yerine, Dep-
rem seferberliğinin başlatılmasını istemeliyiz.  

Aksi takdirde kiraları, enflasyonu, zamları zaten 
konuşamayacağız.

Sadece hükümet değil, halk olarak da o sesleri 
unutmayalım!

“Sesimi duyan var mı?” 

Maltepe minibüs
yolu iki yönlü 
olarak trafiğe
kapatılacak. 
Yaklaşık 4 ay 

sürecek çalışma
ile bölge 

İstanbul’un 
en güzel

meydanlarından
birine kavuşacak

Zaman azaldı, 
“sesimizi artık duyun!” 

Maltepe MeydanI
SIl baStan

Güzergah değişikliği sebebiyle bölgedeki bazı
İETT hatların da değişikliğe gidecek. 16A –
133F – 133G – 17S – 252 – 17 –16 – KM42
– KM43 – KM44 numaralı hatlarda değişiklik
yapılacak. 16A – 133F - 17S – 252 – 17 – 16
numaralı hatlar, Orhangazi – Esenyurt – Mal-
tepe Bağdat Caddesi – İstasyon Yolu – Mal-
tepe durakları yerine, Turgut Özal Bulvarı
güzergahında yer alan Kum İskelesi – DR.
Sadık Ahmet – İstasyon Yolu – Maltepe Sahil
duraklarından geçecek.KM42 – KM43 –
KM44 numaralı hatlar da Adalı Sokak – Kap-
tan Sokak – Maltepe durakları yerine, Geçiş
Sokağını takip ederek Adalı Sokağından ring
olarak dönüş sağlayacak. 133G numaralı
hattın güzergahı; Feyzullah Caddesindeki
Sülün Sokak – Feyzullah Caddesi – Fulya
Sokak – Beşevler ve Atatürk Caddesi üzerin-
deki Maltepe – Kırlangıç Sokak – Mehmet
Akif durakları yerine,   Atatürk Caddesi üze-
rinde yer alan Maltepe Köprüsü – Yıldız Bak-
kal – Mehmet Akif – Adalı Sokak – Kaptan
Sokak – Kum İskelesi – DR. Sadık Ahmet –
İstasyon Yolu – Maltepe Sahil duraklarında
hizmet verecek.

Maltepe Meydan Projesi kapsamında Çalışmalar kapsamında 550 metre 
uzunluğunda araç altgeçidi yapılacak. Maltepe İlçesi 25 bin metrekarelik 

yayalaştırılmış meydana sahip olacak. 

İETT hatları değişecek

hançerli, “avcılar'da oluşturduğumuz kentsel dönüşüm modeli ilerleme sağlıyor. Pandemiye rağmen de ciddi bir
mesafe aldık. Buna kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Palamutlar
tezgaha çıktı
İstanbul'da sezonun ilk palamutları tanesi
35 ila 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Balıkçılar bu sezon balığın bol olacağını ve
fiyatların düşeceğini söyledi

1 eylül’de başlayacak olan balık avı se-
zonu öncesi balıkçıların hazırlıkları sürü-
yor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31

Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların gele-
neksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcı-
lığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre,
boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların av-
cılığı da yasaklı bulunuyor. Verilen izinle İstanbul
Boğazı ve Karadeniz’de sabah denize açılan balıkçı-
lar, sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Sezonun ilk
palamutları, tezgahlarda yerini aldı. 400-500 gram
ağırlığında olan palamutların tanesi, Karaköy'deki
tezgahlarda 35 ila 50 TL'den satılıyor.. Karaköy
balık pazarında tezgah açan Ömer Satıcı "Palamut
sezonu bugün başladı. Bundan sonra bolluk olacak,
inşallah çok palamut olacak öyle görünüyor. Şu an
bizdeki fiyatı 35-40 lira, balıklar büyüdü 1 palamut
400 gram ağırlığında geliyor. Şu an balık çıkması ba-
lığın bu sezon bol olacağını gösteriyor. Her sene
böyle olmuyor, normalde 3-5 tane gelirdi ama daha
şimdiden balık bol" dedi. 

Fiyatlar düşecek

Yine Karaköy’de tezgah açan Selim Albayrak
"Palamut şu anda tezgahlara düştü. Bu da
bu sene palamutun çok olacağı anla-
mına geliyor. Geçen yıl palamut
yoktu. Bu sene palamut beklenti-
miz yüksek, durum palamutun
bol olacağını gösteriyor. Şu
an 500 gram palamut 50
lira ama sezon tamamen
başladığında balık ne
kadar çok gelirse
bu fiyatlar o
kadar düşer"
diye ko-
nuştu.
DHA

Avcılar depreme
hazır değİl

AvcılAr Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli,
katıldığı televizyon prog-

ramında depreme ilişkin açıklama-
lar yaptı. 17 Ağustos'un üzerinden
23 yıl geçtiğini ve depreme karşı İs-
tanbul ve Avcılar'ın hala hazır ol-
madığını belirten Hançerli, “Nüfus

kontrolsüz bir şekilde artmış. Plan-
sız ve programsız hareket edildiği
artada. Geçmişte kaç kiş deprem
nedeniyle risk altındaysa bu sayı
daha da artmış. Aradan 23 yıl geç-
miş. 23 yılda verimli kullanamadı.
2019'da da Silivri'de bir 5.9 şiddet-
tinde deprem yaşadık ve depremi

anımsadık. Aaa deprem gerçeğimiz
vardı bizim dedik. O gün 20 yıl kay-
bettik 20 dakika kaybedecek hali-
miz yok dedik. Bugün İstanbul
depreme hazır mı değil, Avcılar
hazır mı değil. Mutlaka yapılanlar
oldu çok yol katettik ama daha gi-
decek çok yol var” dedi.

Depremin siyaseti olmaz

Depreme karşı siyaet yapılmaması
gerektiğini vurgulayan Hançerli,
“Bölgesel anlamda bir gelir dağı-
lımı olmadığı için İstanbul'a göç
sürekli artıyor. Burada bir plansızlık
ve yönetememe sıkıntısı var. İstan-
bul suyunu bile çevre illerden alıyor
büyük maliyetler kullanarak. Dola-
yısıyla nüfusun artması İstanbul'a
zarar veriyor.  Deprem riski ülkenin
milli güvenliğini tehlikeye atacak
boyutta. Buna da dikkat edilmesi
gerekiyor. İstanbul depremi İstan-
bul'un değil Türkiye'nin acısı olur.
O yüzden depreme karşı alınacak
önlemlerde herkes bir olmalı, siyasi
ayrım yapmamalı. Avcılar İstan-
bul'un en riskli ilçelerinden biriydi
artık değil. Kentsel dönüşüm çalış-
malarıyla epey yol katettik ama
topyekun rahatladık diyemeyiz
tabi” diye konuştu. ANIL BODUÇ

Sosyalleşmenin yaşı yok
Yaşlı bireylerin sağlıklı ve sosyal hayattan kopmadan hayatlarına devam 
edebilmelerini hedefleyen Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi 

(AKDEM) sosyal hizmetler birimi,  65 yaş üstü bireyler için Yaşlılar Kulübü'nü kurdu
Aile Kadın Des-
tekleme ve Engel-
liler Merkezi

(AKDEM), 2008 yılından bu
yana yaşlı, bakıma muh-

taç, yalnız ve tüm dezavan-
tajlı bireylerin toplumsal

yaşamdan kopmadan sağlıklı,
kendi kendine yetebilen bireyler ola-

rak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağ-
layan etkinlikler düzenlemeye devam

ediyor. Aktif, sağlıklı, kaliteli yaşlanma, yaşlıla-
rın günlük yaşamlarında sosyal, kültürel, ekono-

mik, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılımı ile

mümkün. AKDEM salgın döneminde yaşlıları ve bakıcılarının
yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, kendi yaş grupları
ile bir araya gelerek sosyalleşmelerinin sağlanması ve olumlu
duygulanımın kazanılması için 65 yaş üstü bireylerden oluşan

‘Yaşlılar Kulübü’nü kurdu. Tanışma
ve ısınma oyunları ile başlayan Yaşlı-
lar Kulübü etkinlikleri bedensel, zi-
hinsel ve sosyal olmak üzere 3
kategoriye ayrılıyor. Ebru, mum ya-
pımı, kabak, taş boyama gibi beden-
sel faaliyetlerin yanı sıra bulmaca
çözme, tangram, scrabble, çiçek di-
kimi, gezi, piknik gibi sosyal etkinlik-
ler 6 hafta boyunca sürüyor.

17 Ağustos'un yıldönümüde konuşan
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan 
Hançerli, “İstanbul ve Avcılar'ın 
depreme hazır diyemeyiz” dedi



İ kinci el araç sektörünün önde gelen ku-
rumsal şirketlerinden Otomerkezi.net,
son dönemde gündeme gelen tüm konu-

lar ve pazarın geleceği ile ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu. Birkaç gün önce sıfır
kilometre araçlarda yapılan stokçuluğa karşı
getirilen önlemin, geçici bir çözüm olduğunu
kaydeden Otomerkezi.net CEO'su Muham-
med Ali Karakaş, "Bugün Türkiye'de her 30
kişiden 1'i otomobil alıp satma işiyle uğraşı-
yor ve getirilen yönetmelik bireyleri kapsamı-
yor. Fiyatlarda yüzde 5-6 bandında bir düşüş
yaşanacağını öngörüyoruz. Ancak döviz
kuru, tüketici finansmanında vatandaşın kar-
şılaştığı yüksek faiz, vergi sistemimizdeki ak-
saklıklar gibi çözülmesi gereken birçok husus
var ve fiyatlara asıl etki
edecek etkenler bunlar.
Ülkemizin artık tü-
müyle sektör dinamik-
lerine hakim bir
Otomotiv Bakanlığı'na
ihtiyacı var." şeklinde
konuştu.

Çözüm sağlanmaz

İkinci elin merkezi
Otomerkezi.net, ikinci
el ve sıfır kilometre
araç pazarının güncel
durumu ve geleceğiyle
ilgili notlarını paylaştı.
"Kararlar uzun vadeli
ve uzun soluklu ol-
malı, karaborsaya dö-
nüşen sıfır kilometre
araçlardaki stokçuluk
problemine karşı gelen
yeni 6 ay/6 bin kilo-
metre yönetmeliği ise
kısa vadeli, geçici bir
önlem olacaktır." açık-
lamasını yapan Oto-
merkezi.net CEO'su
Muhammed Ali Kara-
kaş “Şirketler, galeriler
ve kiralama şirketlerinin yanı sıra sıfır kilo-
metre araç alıp, bekletip, stoklayan çok fazla
birey de mevcut ve yeni yönetmelik bireysel
kullanıcıların yaptığı satın alımları kapsamı-
yor.  Bugün Türkiye'de her 30 kişiden 1'i oto-
mobil alıp satma işiyle uğraşıyor. Bu tarafa
yetkili satıcılar ya da bakanlık tarafından bir
çözüm getirmezse, aynı şekilde alıp satmaya
devam edecekler. Alınan karar mutlaka piya-
saya etki eder. Sıfır ve 1 yaşındaki araçlarda
kısa vadeli yüzde 5-6 bandında fiyat gevşe-

mesi görülür. Ancak maalesef bütünüyle bir
çözüm olmayacaktır.” dedi.

Tüketici zarar görüyor

“Matrah düzenlemesi, hatta vergi sistemimi-
zin sil baştan yeniden yapılandırılması ge-
rektiği konusunda tüm sektör temsilcileri
ortak düşünceyi paylaşıyor. Burada gördü-
ğümüz kadarıyla da ortaya çıkan kararlar
geçici ve lokal çözümler olarak karşımıza çı-
kıyor. Çok fazla değişkenin olduğu, okuması
zor bir sektörün içindeyiz. Artık ülkemizin
sektörün dinamiklerine tümüyle hakim bir
Otomotiv Bakanlığı'na ihtiyacı var." ifadele-
rine yer veren Karakaş, "Bir otomobil ne
kadar çok el değiştirirse, fiyatı o kadar çok
artar, bu da enflasyonu tetikler, tüketiciler de

bu durumdan olum-
suz etkilenir. Ekono-
mide faiz, enflasyon,
kur olarak üç farklı
saç ayağı var, otomo-
tivi en çok etkileyen
ise döviz kuru. Kur
aşağı inmediği sürece
fiyatlarda da önemli
bir düşüş gerçekleş-
mez. İkinci elde edi-
nim maliyeti çok
yüksek seviyelere ge-
lirken, tüketici finans-
manı tarafında da çok
yüksek faiz oranlarıyla
karşı karşıyayız. Bu
tarafta acilen bir dü-
zenleme gelmeli, zira
Merkez Bankası'nın
faizi yüzde 14 tuttuğu
bir atmosferde tüketi-
ciler yüzde 45-50 faiz
oranlarıyla kredi kul-
lanmak durumunda
kalıyor, büyük zarar
görüyor” şeklinde
sözlerine devam etti.

Hu kuk Danýþman larý: Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, otomotiv
sektöründe yüzde 5'lik bir düşüş olacağını söyledi

türkiye’de otomotiv sektöründe son dö-
nemde gündeme gelen ÖTV indirimi, gözleri
yeniden araç piyasasına çevirdi. Henüz bu

konuda atılmış somut bir adım olmasa da, Ticaret Ba-
kanlığı tarafından sıfır araçların ilk tescilden itibaren 6 ay
süre geçmeden ve araç 6 bin kilometreyi geçmeden tek-
rar satışa sunulmasının yasaklanmasına dair düzenleme
yapılacağı duyurusu ardından, özellikle 2.el araç piyasa-
sında fiyatların düşüşü ile hareketlenme yaşanması bek-
leniyor. Araba almayı düşünen tüketiciler de ihtiyaçları
olan finansman kaynağı için “Ne kadar kredi kullanabili-
rim?”, “Kredi faizi ne olur”, “Dosya masrafları ne
tutar?” gibi konularda arayışa geçti.

Finans desteği önemli

Finansman desteği ile araba alacakların, kredi seçerken
kendilerine en uygun teklifi bulabilmek için detaylı araş-
tırma yapmaları gerektiğini söyleyen Aegon Türkiye Al-
ternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Murat Akçay;
“olayinkolayi.com sitesini ziyaret edenler, gelirlerine göre
çekebilecekleri kredi miktarını, seçtikleri krediye uygun
Kredi Hayat Sigortası teklifini ve kredi dosya masrafla-
rını tek ekranda kolayca hesaplayabiliyor” dedi. Özellikle
son günlerde, dijital platform olayinkolayi.com’daki araç
kredisi hesaplama aracına yoğun bir ilgi olduğunu belir-
ten Akçay, “Kullanıcılarımız, kredi işlemlerini tamamla-
dıktan sonra, bireysel kredilerini güvence altına alan
Kredi Hayat Sigortası teklifini yüzde 40’a varan avan-
tajla ekranda görüntüleyebiliyor ve teklifi tamamen on-
line olarak poliçeye dönüştürebiliyor. Ardından dijital
poliçesi anında mail yoluyla kendisine iletiliyor.” dedi.

ArAbA 
için kredi 
hesAplıyorlAr

otomotıvde 
yUzde 5 dUSUS
yaSanacak

İlk yarıyılda yaklaşık 3 milyon 750 bin ikinci el oto-
mobil satılırken, sene sonuna kadar rakamın mini-
mum 6,5 milyon seviyelerine ulaşacağı
öngörüsünde bulunan Karakaş; yaz aylarının eko-
nominin nispeten turizme kaydığı, kapalı bir dönem
olduğunu, belirli bir durgunluk görünse de fiyatı pi-
yasa ortalamalarında olan otomobillerin satıldığını
söyledi. "Öngörüye dayalı, yüksek fiyatlandırılan
otomobiller ise alıcı beklemeye devam ediyor. Bu
satıcılar gerçek pazarı yansıtmıyor, ancak pazar-
daki yüzdeleri yüksek. Geçtiğimiz dönemde yatı-
rımcı çok otomobil aldı ve tabiri caizse piyasayı
şişirdi. Gerçekten otomobili satma ihtiyacı olan ve
otomobil satın almaya ihtiyacı olan mutlak buluşu-
yor ve artık bu kesimin daha çok otomobil satın al-
maya başlayacağı döneme giriyoruz." öngörüsünde
bulunan Karakaş, "Ağustos'un ortası itibariyle pazar
biraz daha hareketlenecektir. Fiyatlarda düşüş ola-
cağı endişesiyle yatırım amaçlı alınan otomobiller
pazara sürülmeye başlandı." ifadelerine yer verdi
ve bu durumun arzı artırıp rekabeti getireceğini,
Eylül ortasına kadar fiyatların yüzde 5-6 kadar daha
da düşeceğini söyledi.

Gerçek alıcılar
buluşuyor

“Yeşil Ticaret” için geliyorlar
Türkiye 40 milyar dolarlık büyüklüğe sahip dünya süs bitkileri ticaretinden daha fazla pay
almaya odaklanıyor. 16-18 Şubat 2023 tarihlerinde 12.’si gerçekleştirecek The Flower And
Plant Show’a, yurt içi ve yurt dışından 15 bin doğrudan satın almacı bekleniyor

türkiye Süs Bitkileri Sek-
törü, Şubat ayında gerçekle-
şecek buluşmayı bekliyor.

Aralarında belediyeler, kamu kurumları,
inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik

tesisler, yapı marketler, şehir planlama-
cıları ve mimarların da olduğu yurt içi
ve yurt dışından binlerce alıcıyı ağırlaya-
cak olan The Flower and Plant Show,
Türk süs bitkileri sektörünü dünyaya
açacak.

Türkiye ile ticaret fırsat

Türkiye’nin, dünya süs bitkileri ihracat-
çıları liginde üst sıralara çıkmayı hedef-
lediğini söyleyen Tarsus Türkiye Genel
Müdürü Zekeriya Aytemur; “Alanında

ülkemizin ilk ve tek uluslararası ölçekli
fuarı olan, Avrasya’nın en büyük süs
bitkileri ve peyzaj buluşması The Flower
and Plant Show, sektörel ihracat açısın-
dan önemli bir fırsat. Son fuarda 50 ül-
keden 15 bine yakın satın almacı
ağırladık. 2019’da ilk kez pilot uygula-
masını yaptığımız ve başarılı sonuçlar
aldığımız Overseas Buyer programını
tekrar ediyoruz. Bu program sayesinde
başta Avrupa, Türki Cumhuriyetler,
Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi farklı
coğrafyalardan binlerce alıcı, Türk üreti-
cilerle The Flower And Plant Show’da
bir araya gelecek. Ana hedefimiz, süs
bitkileri sektörümüzü, dünya ihracat li-
ginde ilk 10’a sokmak” dedi. Tüyap
Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde 12.’si gerçekleştirilecek fuarda; iç
ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve
çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohum-
lardan dikey bahçe uygulamalarına, eg-
zotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama
ekipmanlarından peyzaj uygulamala-
rına ve bahçe aksesuarlarına kadar yüz-
lerce yeni ürün, malzeme, ekipman ve
teknolojiler bir arada sergilenecek.

türkiye’de ilk kez 2019
yılında düzenlenen Elek-
trikli ve Hibrit Sürüş

Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül
2022 tarihleri arasında, İstanbul’da
gerçekleştirilecek. Electric Hybrid
Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli
ve Hibrid Araçlar Derneği
(TEHAD) tarafından düzenlenen
etkinlik kapsamında 2022 Türki-
ye’de Yılın Elektrikli Otomobili de
açıklanacak. BMW i4, Kia EV6,
Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5,
Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve
Volvo XC40 Recharge’ın finale kal-
dığı halka açık oylamanın sonucu
10 Eylül’deki etkinliğin açılış gü-
nünde kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye'nin ilk ve tek tüketici dene-
yimi odaklı sürüş etkinliği olan
Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş
Haftası etkinliğinde 2022 Türki-
ye’de Yılın Elektrikli Otomobili
açıklanacak. Halka açık olarak ya-
pılan oylamanın sonucu 10 Ey-

lül’deki etkinliğin açılış gününde
kamuoyuyla paylaşılacak.

Kutlama yapılacak

Katılımcılar www.tehad.org sitesin-
den finale kalan BMW i4, Kia EV6,
Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5,
Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve
Volvo XC40 Recharge’dan birine oy
verebilecek.Halka açık etkinlikte
otomobil ve teknoloji meraklıları
bir hafta sonu boyunca elektrikli
araçları pist üzerinde deneyimleme
şansı bulacak. Türkiye&#39;nin
ilk ve tek tüketici deneyim odaklı
sürüş etkinliği, ücretsiz olarak ger-
çekleştirilecek. Katılım için kayıtlar,
etkinlik günü alandaki kayıt masa-
larından veya www.elektriklisurus-
haftasi.com web sitesi üzerinden
yapılabiliyor. Finans sponsorlu-
ğunu Garanti BBVA’nın yürüttüğü
etkinlik kapsamında 9 Eylül 2022,
Dünya Elektrikli Araçlar Günü de
kutlanacak.

Elektrikli otomobil
onların işi

Türkiye yollarına
giriş yaptı

Motosiklet ve ATV sınıfının
dünyadaki en büyük temsilcile-
rinden KYMCO, yepyeni ATV

modeli MXU 700 EX’i Türkiye pazarına
sundu. Global çapta yılda 1 milyonun üze-

rinde scooter, moto-
siklet ve ATV üretimi
gerçekleştiren dev
marka, arazide konfor
ve güvenlikten ödün
vermeden, maceranın
zevkini en üst sevi-
yede yaşamak iste-
yenler için özel olarak
tasarlanan MXU 700
EX modelini 284.900
TL’lik satış fiyatı ile
maceraseverlerle bu-
luşturuyor.
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İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı, 267 Ada, 149 Parsel sayılı adresteki taşınmazın
2.413 m²’lik kısmının kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No 4114
Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı, 
267 Ada, 149 Parsel sayılı adresteki taşınmazın ekli 
krokide işaretli 2.413 m²’lik kısmının 3 yıl süre ile 
kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

3) Muhammen Bedel 20.000.-TL + KDV/AY (720.000.-TL + KDV/3 YIL)
4) Geçici Teminat 21.600.-TL
5) İşletme Süresi 3 Yıl
6) İhale Tarihi ve Saati 31 Ağustos 2022 Saat: 11.05      
7) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak Şube 
Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet 
Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinde görülebilir veya satın alınabilir. 
Tel: 0212 449 33 88      Fax: 0212 449 51 33

10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 
10.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge, 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.1.a.)’deki esaslara göre
temin edecekleri belge.
10.2. İmza sirküleri,

a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (10.2.a.)’deki esaslara göre

temin edecekleri belge,
10.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri. 
10.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 
sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün
ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
10.5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
10.6. Dernek ve Vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın
noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
11) İhaleye sadece; 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğü giren ‘’Pazar
Yerleri Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. Maddesinin 8. Bendinde belirtilen hizmetleri ifa etme yetkisine sahip olan
istekliler katılabilir. 
12) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin
bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 
15) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR. 

C umhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Tica-
ret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde
AK Parti'nin 21'inci Kuruluş Yıl Dö-

nümü Programı'na katıldı. Erdoğan, prog-
rama çelenk gönderen MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli ve salondaki misafirleri selam-
layarak başladığı konuşmasında, "Bundan 21
yıl önce, bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK
Parti'nin kuruluşu müjdesini paylaştık. Bizim
önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek
kesmek isteyenlere cevabımızı, milletimizle bir-
likte AK Parti'yi kurarak verdik" diye konuştu.

Geçmişteki hizmetlere teşekkür etti

Erdoğan, AK Parti'nin sandıktan hep yüzde
40 ila 50 arasında oranlarla birinci çıktığını
aktararak şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı
seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar
yüzde 52'lere, hatta yüzde 69'lara kadar çık-
mıştır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal
açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin
Kurucular Kurulu'nda yer alarak bu büyük da-
vaya omuz veren her bir kardeşime şahsım,
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ku-
ruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında
görev yapmış, oy vererek partimize destek
olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşek-
kür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun ken-
dine başka yollar çizenlere de geçmişteki
hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu büyük
aile içinde yer almış olup olup da dar-ı bekaya
intikal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet
diliyorum. Ne sebeple olursa olsun, bu kutlu
çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çi-
zenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür
ediyorum. Son nefesine kadar bir büyük dava-
nın bugünkü bayraktarı olan AK Parti safla-
rında sadakatle hizmet etme kararlılığında
olan milyonlarla birlikte biz kendi yolumuzda
ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu
defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Ka-
palı Spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi
bu büyük davanın mensubu olmak da bir
nasip işidir. AK Parti kadroları olarak Rabbi-
mizin bize bahşettiği bu nasibe hamdederek
kendi işimize bakacağız. Kendi sorumlulukla-
rımızın gereğini yerine getirmenin mücadele-
sini vereceğiz." 

Kötücül zihniyeti yeneceğiz

Türkiye'nin 2023 vizyonunu, artık demokra-

side ve kalkınmada eksiklerini tamamlama
değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en
büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine
inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Dışardaki ha-
sımların, içimizdeki gafillerin bizi bu yoldan
alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ül-
kemize, eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları
ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla
rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde,
ne idüğü belirsiz belirsiz tipler tarafından kö-
rüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin,

milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kar-
deşliğini zedelemesine zinhar müsaade etme-
yeceğiz. Eşrefi mahlukat olan insanı
renginden, mensubiyetinden, kimliğinden do-
layı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülke-
mizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun
korumakta kararlıyız. Bunu da son 21 yıldır
olduğu gibi yine değerlerimizi yücelterek in-
sanlarımızın kalbine girerek kapı kapı dolaşa-
rak muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında
hakkı hep yukarıda tutacağız" açıklamasında
bulundu. DHA

9) İhale şartnamesinin 
görülebileceği
veya satın alınabileceği yer 

2) İşin Konusu 
/ Nevi / Miktarı

IrKCI nefrete
IzIn vermeyIz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalıkları, oyunları ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine
asla rıza göstermeyeceğiz. Hele hele son günlerde, ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi
nefretin, milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz" dedi

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve
kalkınma eksikliklerini tamamlamak ile kalmayıp Türk
siyasetini de 21'inci yüzyılına taşıma başarısını göster-
diğini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:
"Birileri hala ülkemizi 20'nci yüzyılın yoksulluğu ve yok-
sunluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, mil-
letin değerlerine husumet besleyen, eser ve hizmet
düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi,
kavgadan, kamplaşmadan, çatışmadan beslenen, dün-
yadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbiri-
mizin hatırlamak bile istemediği puslu iklimine
döndürmek istiyorsa da inşallah bunu başaramayacak-
lar. Ülkeyi yönetme müktesebatı 1940'ların tek parti fa-
şizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs
darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır.
Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların
kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acı-
yoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken
bir asır geriye götürmeye kalkanlara dünyayı tersine
döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz. Esasen
bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si
devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarının güzelleme-
leriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Yine bizim
2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri
yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaa-
diyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermeyesi
AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti
olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon
kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı
çevrelerde revaç buluyor. Bir de bunların yanında
PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle bunların
sivil görünümlü uzantıları var. Milletimizin iradesini
sandığa yansıtırken gözettiği ölçüler, unutmayın çok
başkadır. Milletimiz sandığa gittiğinde önce bugüne
kadar ülkeye kazandırılan eserlere ve hizmetlere baka-
caktır. Eğitimde, AK Parti iktidarı neler yaptı? Sağlıkta,
adalette bunun yanında ulaşımda neler yaptı, tarımda,
dış politikada neler yaptı? A'dan z'ye bütün bunları
benim milletim gözden geçirmeyecek mi? Ardından
kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlaya-
cağına bakacaktır." 

Milletin ölçüsü önemlidir

Her politikamız
aile oDağı
üstünDe
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
"Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise
güçlü toplumların temel taşıdır, yapı taşıdır;
bunun farkındayız. Bu sebeple her
politikamızın odağını aile olarak belirliyor ve
faaliyet alanımızın merkezine aileyi
yerleştiriyoruz" dedi

BAKAN Yanık, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi'nde dü-
zenlenen, 'Aile Tarihinden

Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğ-
rafları Sergisi'nin açılışına katıldı.
Yanık, Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Aile
Tarihinden Belgeler' isimli eser ile aile-
nin Anadolu topraklarında 4 bin yıl
kadar geri giden serüvenini birlikte izle-
yeceklerini söyledi. Yanık, bakanlık ola-
rak ana çalışma prensiplerini ailelerin
güçlenmesi üzerine kurduklarını söyle-
yerek, "Güçlü bireyler güçlü ailenin,
güçlü aile ise güçlü toplumların temel
taşıdır, yapı taşıdır; bunun farkındayız.
Bu sebeple her politikamızın odağını
aile olarak belirliyor ve faaliyet alanı-
mızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz"
dedi.

Aile kütüklerine yer verdik

Bakan Yanık, aileye dair evlilik, miras,

doğum belgelerinin yanı sıra Anadolu
topraklarının zengin birikimini yansı-
tan vaftiz belgeleri, çeyiznameler gibi
birçok belge ve belge niteliği taşıyan
materyalden yola çıkarak kronolojik
derleme yapıldığını kaydetti. Yanık,
"Asur'lardan, Hitit'lerden kalma taş
tabletlere yazılı evlilik sözleşmeleri, Bi-
zans dönemi evlilik yüzükleri gibi Ana-
dolu coğrafyasının tarihi dokusunu
yansıtan birçok orijinal materyalden
örnekler katalogda yer aldı. Yine eski
Türklerden kalma çeyiznameler, vasi-
yetnameler, aile kütükleri gibi kayıtlara
da eserde yer verildi. Çocukların aşı
sertifikaları, Hristiyan ailelerin vaftiz
belgeleri, Musevi ailelerin ‘ketuba’ yani
nikah belgeleri, aile cüzdanları gibi aile
kurma ve aile hayatına dair pek çok
orijinal belge eserde bir araya getirildi"
diye konuştu. Program sonunda sergi
salonunu gezen Bakan Yanık, daha
sonra katılımcılara plaket verdi.  DHA

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İs-
tanbul'un Kurtköy sem-

tinde yaşayan down sendromlu
Çağatay Aras'ı ziyaret etti. Kılıçda-
roğlu, Aras'ın bağlamayla çaldığı tür-
küleri dinledi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kurt-
köy'de down sendromlu bağlama sa-
natçısı Çağatay Aras'ı evinde ziyaret
etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun,
bağlama çalmaya ne zaman başladı-
ğını sorduğu Aras, "5 yaşında kendim

öğrendim. İyi ki seni gördüm" dedi.
Bağlama performansının ardından
Kılıçdaroğlu, Çağatay Aras'a Beşiktaş
forması hediye etti.  DHA

Aras çaldı Kılıçdaroğlu dinledi

Deprem
siyaset

üstü bir
konudur

CHP Adana Milletvekili,
TBMM Deprem Araş-
tırma Komisyonu Üyesi,

Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzey-
yen Şevkin, 1939'daki Erzincan depre-
minden bugüne kadar yaşanan
sarsıntılarda 100 bine yakın kişinin ha-
yatını kaybettiğini belirterek, "Dep-

remde siyaset üstü davranılması ge-
rekmektedir" dedi.  TBMM Deprem
Araştırma Komisyonu Üyesi ve
Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin,
Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dö-
nümü nedeniyle değerlendirmelerde
bulundu. Jeoloji Yüksek Mühendisi
Şevkin, 45 saniye süren 1999 Mar-

mara depreminde 17 bin 480 kişinin
hayatını kaybettiğini hatırlatarak,
"1939 yılında Erzincan'da meydana
gelen depremde tam 40 bin canımızı
yitirmiştik. Daha sonra 1944, 1947,
1957, 1967 ve 1999'a kadar olan dep-
remlerde ne yazık ki 100 bine yakın
vatandaşımızı kaybettik" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan
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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.’DEN
MECİDİYEKÖY SEMTİNDE CAM CEPHE REKLAM ALANININ KİRAYA VERİLMESİ

İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Taşınmazlara Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi : Mecidiyeköy
c) Cinsi : Reklam alanı
d) Adresler(Cadde-Sokak-No) : Büyükdere Cad. No:48/8 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul
Muhammen Bedeli Aylık 102.623,00 TL+KDV (1.231.476,00+KDV/YIL)’dir.

İşletme süresi yer teslim tarihinden itibaren 31.07.2023 Tarihine 
Kira/İşletme Süresi Kadardır. Ancak sözleşme süresinin İstanbul İmar İnş. 

A.Ş. tarafından uzatılması halinde, alt yükleniciye de 
uzatılan süre kadar ek süre verilecektir.

İhale Tarihi ve Saati 29.08.2022 günü Saat: 11:00
Geçici Teminat Geçici teminatın miktarı 36.944,28 TL 

(OtuzaltıbinDokuzyüzkırkdört Türk Lirası Yirmisekiz Kuruş)’dir
İhalenin Yapılacağı Yer İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Usulü  
İhale şartnameleri Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 

34010 Topkapı-Zeytinburnu/ İstanbul adresinden satın alınacaktır.
Tel: 0212 467 07 00 Fax: 0212 467 07 28

Şartname Bedeli 2.000,00 TL’dir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
2. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf

ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgele-
rinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onay-
lanmış olması gerekir.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b)’deki
esaslara göre temin edecekleri belge,

4. İmza Sirkülerini Vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan ya-

bancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)
fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6. İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak 3 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
tasarrufunda bulunan reklam alanlarında, en az 100.000,00 TL tutarında bir sözleşmeye dayalı olarak
açık hava reklam alanı işletmeciliği yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. Kamu kurum ve
kuruluşlarından alacakları belgelerle tevsik edeceklerdir

7. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %80’ini,
diğer ortakların ise istenen iş deneyiminin her halükarda asgari %20’sini sağlaması gerekmektedir.
Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim
belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.

8. İDARE’ye İşletme, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına ve/veya 
haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi,

9. Ortak girişim beyannamesi
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli standart forma uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter
tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini 
şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

b) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır
ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli veyahut da aslının ibrazı suretiyle idarece 
aslı gibidir yapılmış olması gerekmektedir.

K ore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve
Ekrem Çakır'ı görünce yere ka-
panarak minnetlerini ifade eden

Koreliler daha sonra gazilerin ellerini
öpüp, sarıldı. Büyükçekmece Belediye-
si'nin kardeş şehri olan Cheonan'dan fes-
tival için heyet, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün'le ilçede yaşa-
yan Kore gazilerini, gazi yakınlarını ve
şehit yakınlarını evinde ziyaret etti. Ziya-
rette heyet, Güney Kore'den hediyeler de
getirdi. Getirdikleri hediyeleri gazilere
veren heyet, ziyarette bulundukları kişile-
rin önlerinde yere kapandı ve saygı göste-
risinde bulundu.

Bugün çok anlamlı bir gün

Güney Kore heyetini Kore gazileriyle bu-
luşturan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün çok
anlamlı bir gün; yaşayan Kore gazileri-
mizin ayağına geldiler ve önlerinde yere
kapanarak saygılarını gösterdiler. Bizim
bir projemiz vardı, onu da heyetle görüş-
tük, daha önceki belediye başkanlarıyla
bu projeyi kararlaştırmıştık. Buradaki
Kore gazileri evini Kore stilinde Kore
Cheonan Belediyesi yapacak, bizde
Güney Kore'de bir ev yaparak orada ki
şehitlerimiz adına Türk şehitleri evini ya-
pacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün
heykelini koyacağız. Büyükçekmece'de
yapılacak olan Kore Gazileri evinin içeri-
sinde, Kore gazilerimizin Güney Ko-
re'den gelirken getirdikleri eşyalar, askeri
kıyafetler ve materyaller yer alacak.

Küçük bir müze gibi bir şey olacak ama
anlamı bizim için çok büyük” diye 
konuştu.

Ciddi fedakarlıklar yaptık 

Kore gazilerini ziyarete gelen Cheonan
Belediyesi Planlama ve Ekonomi Genel
Müdürü Han Gwon Seok, “Güney Ko-
re'nin Cheonan Belediyesi ile Büyükçek-

mece Belediyesi, kardeş şehirler olarak
kültürel faaliyetlerine devam ediyorlar.
Biz bu çerçevede bu sene Büyükçekme-
ce'yi ziyaret ettik. Bu sene de burada bu-
lunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca
bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek
bizler için çok anlamlıydı. Burada olmak-
tan mutluyuz. Belediye başkanı çok güzel
bir öneri sundu bize, bu konuyu belediye-

mizce kendi aramızda değerlendireceğiz
ve en kısa zamanda kendilerine yanıtı-
mızı vereceğiz. Gazilerimizi gördüğü-
müzde tek hissettiğimiz şey minnet
duygusu çünkü onların bizler için yaptık-
ları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz bu-
raya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi
onların bizim için yaptığı fedakarlığa
borçluyum” ifadelerine yer verdi.

GAZILERIN ONUNDE
YERE KAPANDILAR

BARIŞ KIŞ

Kore gazisi Ekrem Çakır ise “Geldikleri içim çok 
memnun oldum, sanki Kore'ye gitmiş gibi oldum çok 
hoşuma gitti” dedi. Kore gazilerinden Abdülhadi Yeşil-
kaya da, “Ben Kore'ye gittim, 2 sene orada savaştım ve
madalya alarak geri geldim buraya” diye belirtti.  

Madalya alarak geldim

Güney Kore’den Büyükçekmece'ye gelen heyet, ilçedeki Kore gazilerine vefa ziyareti
gerçekleştirdi. Koreliler, gazilerin önünde yere kapanarak saygılarını gösterdi 

Türk yemeklerine
hayran kaldılar
500 Gönüllü kadın, Türkiye’nin 7 bölgesine has 500 çeşit yemeği
kendi imkanlarıyla yaparak, Büyükçekmece'deki festivale katılan
bin 500 yabancı sanat elçisine kendi elleriyle ikram etti

Geçtiğimiz hafta
Uluslararası İstan-
bul Büyükçekmece

Kültür ve Sanat Festivali
kapsamında gerçekleştirilen
"Türk Yemekleri Sergisi" 64
ülkeden festivale katılan ko-
nuklardan yoğun
gördü.Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali’nin en özel et-
kinliklerinden biri olan “Türk
Yemekleri Sergisi” 500 gö-
nüllü Büyükçekmeceli kadı-
nın hazırladığı yemeklerden
oluşuyor.

Yemekleri dünyaya
tanıtacaklar

Türk misafirperverliğini ve
mutfağını tüm dünyaya ta-
nıtmak amacıyla günlerce
önce hazırlıklara başlayan
Büyükçekmeceli kadınlar,
Türkiye’nin 7 bölgesine has
yemekleri kendi elleri ile ya-
parak 64 ülkeden gelen 1500
sanat elçisi gence ikram etti.
Dolmadan pilava, kısırdan
köfteye, keşkekten içli köfteye,
pastadan böreğe, tatlısıyla
tuzlusuyla 500 çeşit Türk
mutfağından lezzetlerle dolu
stantlarda uzun kuyruklar
oluşturan yabancı konuklar,

ilk kez tattıkları yiyecekleri
büyük bir beğeniyle tüketti.
Ev baklavası, yaprak sarması
ve lahmacun en beğenilen
lezzetler arasında başı çekti.

Tamamı gönüllü
kadınlar

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, dün-
yanın dört bir yanından gelen
sanat elçilerine sergiyi gezdi-
rerek Türk yemeklerini tanıttı.
Sergi hakkında bilgi veren
Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün şun-
ları söyledi: “Bu kadınların
tamamı ev kadını. Tamamı
kendi evlerinde Türk mutfa-
ğına ait geleneksel bildikleri
ne varsa o yemekleri, pasta-
ları çörekleri yaptılar. Burada
Türk misafirperverliğini 1500
sanat elçisine göstermek
üzere bir faaliyet sergiliyoruz.
Bu yemekler ülkemizin 7 böl-
gesine ait yemeklerden olu-
şuyor. Türk mutfağını bugün
burada 64 ülkeden gelen
1500 sanat elçisine tanıtıyo-
ruz. Tamamı gönüllü ev ka-
dınlarının yapmış olduğu
ülkemizin çeşitli bölgelerine
ait yemeklerden oluşuyor.”
MÜGE CESUR ÖZMEN
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IsTANbUl depremI
her AN olAbIlIr!
17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci
Görür, “Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 
30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana
23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik” dedi

B ilim Akademisi Kurucu
üyesi yer bilimci Prof. Dr.
Naci Görür, 17 Ağustos

1999 depremini değerlendirdi.
1999 depreminin daha dikkatli ol-
mamız gerektiğini öğrettiğini söyle-
yen Görür, olası Marmara depremi
için zamanın azaldığını söyledi. İs-

tanbul'da beklenen olası deprem hakkında
konuşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da
minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde
bir depremin olacağını ve en çok Avrupa ya-
kasının kıyı kesimlerinin etkileneceğini söy-
ledi. Görür, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nce yapılan araştırma sonucunda
50 bin binanın tahribat göreceğini açıkladı.
Acilen depreme karşı hazırlıklı olunması ko-
nusunda uyarıda bulundu.

Minimum 7.2 şiddetinde olacak

Prof. Dr. Naci Görür, "1999 depremleri ger-
çekten yer bilimleri açısından enteresan. 1999
depremlerinin geleceği önceden söylenilmişti.
1967 Adapazarı depreminden sonra bilim in-
sanları yaptıkları araştırmalarda Kocaeli mın-
tıkasında 7'den büyük bir deprem olma
olasılığının fazlalaştığını söylediler.
Elbette bir şey yapılmadı.
1999 depremi, 1997 se-
nesinde uyarıldı. Bir
gecede 20 binden
fazla insan
öldü. İstan-
bul'da yaptı-
ğımız uyarı
hala devam
ediyor,
uyardığı-
mız dep-
rem hala
gelmedi. 
Marma-
ra'da bekle-

nen depremin 1999 yılından itibaren her an
olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olası-
lığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açık-
landı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde
64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre biz
işin son evresine geldik. Yaptığımız çalışma-
larda Marmara'nın altındaki Kuzey Anado-
lu'nun bir bölümü olan fay hattının kırıldığı
takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 bü-
yüklüğünde deprem üretir. Bu bayağı büyük
bir deprem demektir. Bu deprem olduğu tak-
dirde İstanbul'un Marmara kıyılarına yakın
olan yerleri en az 9 şiddetinde, kıyılardan
uzaklaştıkça da 8 şiddetinde depreme maruz
kalır" dedi.

İstanbul depreme hazırlanmalı 

Prof. Dr. Görür, beklenen deprem öncesinde
acil olarak müdahale edilmesi gereken yerle-
rin özellikle Avrupa yakasında bulunan kıyı il-
çeler olduğunu belirtti. Özellikle
Büyükçekmece ve Küçükçekmece bölgesine
dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Özellikle Av-
rupa yakası Asya'ya göre, zemini göz önüne
alırsak daha fazla hasar görür. Avrupa yaka-
sında Haliç'ten Marmara kıyılarından Siliv-

ri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu,
Tarihi Yarımada'da dahil, Bü-

yükçekmece, Küçükçek-
mece önemli hasar

alır. Anadolu yakası
göreceli olarak

zemin açısın-
dan biraz
daha sağlam.
Türk hükü-
metinin alel
acele, eğer
İstanbul'u
konuşuyor-
sak, İstanbul

Büyükşehir
Belediyesi ile

işbirliği yaparak, halkı da işin içine alarak ge-
rekli finans kaynaklarını oluşturarak, başka
hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek, sa-
dece İstanbul'un hızla depreme ha-
zırlanması lazım, aksi halde
çok üzüleceğiz" diye 
konuştu.

İnsanlar
ölümle burun
buruna

Prof. Dr.
Görür, İstan-
bul Büyük-
şehir
Belediyesi
tarafından
tahribat gö-
recek binala-
rın sayısı ile
ilgili yapılan
araştırmaya iliş-
kin, "Minimum
7.2 büyüklüğünde
bir deprem
olursa, can hasarı
da büyük olabilir.
İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'nin
yaptığı araştırma-
larda, İstanbul'da
çok büyük tahri-
bat görecek bina
sayısının 50 bin
civarında olduğunu söylediler. Bu çok ağır
hasar demektir. 50 bin binadan vazgeçelim,
10 bin binada sadece ölümlü vakanın oldu-
ğunu düşünelim. Geriye kalan 40 bin binada
hiç insanın ölmediğini düşünelim. 10 bin bina
için her binayı 4 katlı düşünelim, 40 bin kat
eder. Her kata 2 daire koyarsak 80 bin daire
yapar. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan
doğrudan doğruya ölümle burun buruna de-
mektir. Bu kadar minimize ettiğimiz halde
durum bu. Dolayısıyla olabilecek can kaybını
siz hesaplayın. Bu işin şakası yok" dedi.

50 bin bina yıkılabilir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İn-
şaat Mühendisleri Odası da (İMO), 17
Ağustos Marmara depreminin 23. yıl dönü-
münde bir açıklama yaparak "Depremi Değil
Ama Afeti Önlemek Mümkün" dedi. İnşaat
Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna
olası 7.4 İstanbul depremi simülasyonunda
50 bin binanın hemen yıkılacağını belirtti. 17
Ağustos 1999 Marmara depreminin 23. yı-
lında İnşaat Mühendisleri Odası Karaköy bi-
nasında basın açıklaması yaptı. İnşaat
Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna
olası İstanbul depreminin her geçen gün yak-
laştığını belirterek yapılan çalışmalarla ilgili
bilgi verdi. Nusret Suna  "Öyle ya da böyle İs-
tanbul depremi olacak" dedi.

Mevcut yapılar test edilmeli

İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret

Suna sorunlar ve çözüm önerilerini belirterek
"Mevcut yapı stokunun envanterinin çıkarıl-
ması konusundaki çalışmalar hızlandırılmalı,

mevcut durum tespit edilerek aci-
len güçlendirilmesi veya ye-

nilenmesi gereken
binalar belirlenerek

bir plan doğrultu-
sunda yapı sto-

kunun
depreme di-
rençli hale
getirilmesi
sağlanma-
lıdır. Her
seçim ön-
cesi siyasi
ikbal uğ-

runa gün-
deme

getirilen imar
affı uygulama-

larına son veril-
meli, imar affından

yararlanan yapılar de-
netlenmelidir" dedi.

İMO görev almaya hazır 

Nusret Suna, "Ülkemiz oldukça zor bir dö-
nemden geçmektedir. Ekonomik anlamda
yaşanan kriz koşullarında olası bir büyük
depremin sonuçlarının 2001 krizinde yaşa-
nanlardan çok daha ağır olacağı açıktır. Üs-
telik kentlerimiz öylesine kalabalıklaşmış,
plansızlık, kaçak yapılaşma öylesine ilerlemiş,
afet toplanma alanları ranta açılmıştır ki can
ve mal kaybı açısından da büyük bir tehlike
bizleri beklemektedir. Başta İstanbul ve Mar-
mara Bölgesi olmak üzere olası büyük bir
depremin Türkiye'ye neler yaşattığını kestir-
mek zordur. TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası olarak hem yetkili kurum ve kuruluş-
lara hem de tüm kamuoyuna seslenmek isti-
yoruz. Bu karamsar tabloyu el birliğiyle
tersine çevirmemiz mümkündür. Biz İMO
olarak tüm bilimsel-teknik birikimimizle, sa-
hada edindiğimiz tecrübe ve yetişmiş kadro-
larımızla, başta deprem olmak üzere doğa
olaylarının afetlere dönüşmesini önleme ko-
nusunda görev almaya hazırız. Yukarıda da
bahsettiğimiz gibi sorunlar da bellidir, çö-
zümleri de. Yeter ki çözüm için ortaya irade
konulsun" diye konuştu.

Olası İstanbul depremi ile ilgili soruya ise Nusret
Suna, "Bıkmadan usanmadan sadece 17 Ağustos-
larda değil her zaman kamuoyunu aydınlatmak için
bu konuyu gündeme getireceğiz. Marmara bölge-
sinde bir deprem bekleniyor. Ama bugün ama yarın.
Tarihi belli değil. Buna göre kendimizi, çocuklarımızı,
torunlarımızı deprem olgusuna hazırlamalıyız. 23
yılda depremle ilgili yapılanlar var. Çalışmalar ya-
pıldı. O günden bu güne teknik olarak çok bilinmezlik-
ler bilinir hale geldi. Ulusal ve uluslararası camiada
bu çalışmalar devam etti ve devam ediyor. Bu konu-
larda kendimizi yeterli, belli bir seviyeye getirdik. 18
milyonluk bir mega kentte yalnızca bu resmi kurum-
ların yapılarından oluşmuyor. Daha sayısı net belli ol-
mayan 1.6 ila 2 milyon arasında bir yapı stoku var.
Bu yapı stokunun deprem güvenliği önemli. Bu ko-
nuda 1999 depreminden sonra çeşitli senaryo çalış-
maları yapıldı. En son 2018 yılında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin
yaptığı bir senaryo çalışması var. Bu senaryo çalış-
masına göre,  beklenen 7.4 büyüklüğündeki dep-
remde 50 bin bina aniden yıkılacak. Yani can
güvenliği olmayan bina 50 bin civarında olduğu söy-
leniyor. Şunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Marma-
ra'da beklenen bir deprem olacak. Ama bugün ama
yarın. Tarihine takılmayalım. Dünyadaki ve Türki-
ye'deki bilim insanları bu konuda anlaşmış vaziyette.
Bu kadar net bir şey varsa biz ne yapmalıyız? Dep-
rem nerede olacak? Ne büyüklükte olacak? Bunları
bir kenara bırakarak biz bu depremde nasıl hayatta
kalabiliriz onun yollarını araştırmamız lazım" dedi.

Deprem sinsi bir şekilde gelecek

Geçen yılların ardından alınan aksiyonları değerlen-
diren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sepanta Naimi de,
önlem alınması gereken konuları 7 maddeyle açık-
ladı. Depremin bir afet değil, bir doğa olayı olduğunu
vurgulayan Naimi, yanlış uygulama ve yapılaşma-
larla bu doğa olayının afete dönüştüğünü belirtti.
Naimi, İstanbul’da bugüne dek depremle ilgili yapı-
lan tüm çalışmaların, düzensiz yapılaşma ve kontrol-
süz nüfus artışı karşısında yetersiz kaldığını ifade etti
ve “Deprem sinsidir, o bize haber vermez biz hep
hazır olmalıyız” dedi.  Resmi rakamlara göre dep-
remde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901
kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu. Altınbaş
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İn-
şaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sepanta
Naimi yaptığı açıklamada, aradan geçen 23 yılda
neler yapıldığını değerlendirdi. Acilen önlem alın-
ması gereken konuları 7 maddede ele aldı.  İstanbul
depreminin 7 büyüklüğü ve üstünde olmasının bek-
lendiğini hatırlatarak en önemli sorunun eski ve de-
netimsiz olan binalar olduğunu ifade eden Naimi,
özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binaların çok büyük
bir tehdit olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Sepanta
Naimi, “Her ne kadar kentsel dönüşüm adıyla bu bi-
nalar yenilenmeye çalışılsa da devlet desteğini artır-
malı ve mevcut yapı stoğunu hızlıca denetlemeli.
Dayanıksız binaları ivedilikle güçlendirmeli veya dön-
üştürmeli” önerisinde bulundu. 

Projeler düğümü çözmeye yetmiyor

Doç. Dr. Sepanta Naimi, kentsel dönüşüm olarak ya-
pılan çalışmaların sadece yapısal dönüşüm oldu-
ğunu kentin düğümlerinin çözmede yetersiz kaldığına
işaret etti. Kentsel dönüşümün deprem riski gözetil-
meden plansız şekilde yapılmasının bölge nüfusunu
arttırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Sepanta Naimi, bu
uygulamaların sadece o yapının güvenliğini artır-
maya yaradığını kentin genel deprem sorununu çö-
zemediğini söyledi.  Doç. Dr. Naimi, son yıllarda
AFAD’ın verdiği istatistiklere göre 2020 yılından
sonra toplanma alanlarının sayısı 3000’i geçtiğini
belirtti. Doç. Dr. Naimi’ye göre bu alanlara çıkan yol-
ların dar ve sokak aralarında olması büyük risk. Dep-
rem sonrası oluşacak trafik yoğunluğunun hesaba
katılmadığına değinen Doç. Dr. Naimi, bu durumun
depremzedelere yardım edilmesini ciddi zora soka-
cağını ifade etti. 

Çok ciddi eksiklikler var

Bir diğer hayat kurtaran konunun da ‘Doğal Afet Kon-
teynerleri’ olduğuna değinen Naimi, olası deprem
sonrası insani yardım, ilaç ve gıda teminin çok
önemli olacağını söyledi. Bu konteynerlerin bölge nü-
fusuna göre planlanmasının şart olduğunu, ancak İs-
tanbul için bu konuda yeterince çalışma
yapılmadığını vurguladı. Binaların yapım aşama-
sında belli aralıklarla sürekli olarak denetlenmesini
öneren Naimi, “Belediye ve Çevre Şehircilik İl Mü-
dürlükleri tarafından teknik olarak belli aralıklarla ve
sürekli şantiyelerin denetlenmesi gerekiyor. Bu, hem
ihmallerin ve eksik malzeme kullanımının önünü
keser hem de deprem anında can kaybını azaltmış
olur” dedi. 

Alt yapılar güvenli mi?

Doç. Dr. Naimi, 26 Eylül 2019 5,8 büyüklüğü İstanbul
depreminde telekomünikasyon alt yapısının servis
dışı kalarak iletişim kaosu yaşandığını da hatırlattı.
Kentin elektrik ağı, doğal gaz şebekesi, içme suyu
şebekesi, kanalizasyon, yollar, köprüler gibi kilit yer-
lerin zarar görmeleri halinde depremin etkisini öngö-
rülemeyecek biçimde ağırlaştıracakları tespitinde
bulundu. Kurtarma ekiplerinin işinin de zorlaşacağını
ifade eden Naimi, “Sağlam bir alt yapı bir kentin ol-
mazsa olmazıdır. Bu alanların deprem güvenliğinden
emin olunması gerekiyor” şeklide konuştu.   
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Prof. Dr. Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahribat görecek binaların sayısı ile ilgili yapılan araştırmaya ilişkin, “Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa, can
hasarı da büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler” dedi.

Deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğumuzu zaman
zaman unuttuğumuzu söyleyen Naimi, deprem anında ve

sonrasında nasıl davranmaları gerektiğinin eğitimlerinin veril-
mesi gerektiğini vurguladı. Naimi son olarak, “Depremle ilgili
sıkça bilgilendirmeler yapılmalı ve tatbikatlar düzenlemeli. Ço-

cuklara deprem simülatörleri ile deprem anında nasıl davranma-
ları gerektiğini öğretilmeli. Yeni nesil, deprem esnasında panik
olmadan mantıklı davranmayı öğrenmeli. Ev içi düzenlemele-

rin (mobilyaların sabitlen-
mesi vb. gibi) de yine

deprem riski düşünülerek
yapılması gerekmekte-
dir” diyerek öneri-

lerini dile
getirdi.  

Ne yapacağınızı 
bilmek önemli!

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İskender Iğdır Lojis-
tik Merkezi önünden başlayan koşuya, 28 sporcu katıldı.
Koşuya katılanlar "17 Ağustos Marmara Depremi Anısına

Nöbetteyiz" yazılı tişörtlerle İstanbul'dan Kocaeli Değirmen-
dere'ye koşmaya başladı. 112 kilometre koşacak olan sporcu-

lar, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de AKUT İzmit
Operasyon Merkezi'nde anma töreni düzenleyecek. Etkinlik
kapsamında da sporculara güzergâh boyunca polis ekipleri,

ambulans, AKUT minibüsü eşlik edecek

AKUT depreme 
diKKAT çeKTi

SON 
EVREYE
KADAR
GELDİK
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ZAYİ İLANLARI
İBB Asfalt A.Ş. 4266 sicil numaralı personel kartım 

kaybolmuştur hükümsüzdür. Bahadır Kaya.

Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Temitope Martins Sonubi



Y az okulu uygulaması, Millî Eğitim
Bakanı Mahmut Özer öncülüğünde
bu yaz ilk kez hayata geçirildi. Yaz

okullarındaki eğitimler, matematik ve İngi-
lizce branşında ilkokul 4, ortaokul ve lise-
deki tüm kademelerde, bilim ve sanat
merkezlerindeki (BİLSEM) bilim ve sanat
yaz okullarının ise 2. sınıftan lise son sınıfa
kadar tüm kademelerinde 4 Temmuz itiba-
rıyla başladı. Türkiye genelinde 16 bin 294
kursta ve 414 bin 731 öğrenci ile matematik
yaz okulları, 11 bin 566 kursta ve 327 bin
104 öğrenci ile de İngilizce yaz okulları baş-
latıldı. Böylece bu yıl ilk kez Millî Eğitim
Bakanlığı'nın açmış olduğu matematik ve
İngilizce Yaz Okulları'na toplam 27 bin 860
kursta 741 bin 835 öğrenci kayıt oldu. Öğ-
renciler haftada 12 saat, 4 hafta sonunda
48 saat olacak şekilde eğitim alıyorlar.

Eğlendiren çalışmalar var

Matematik seferberliği kapsamında eğitici
atölyeler öğrencilerin matematiğe karşı
olumlu tutum oluşturmaları için eğlenceli
etkinlikler, yabancı dil seferberliği kapsa-
mında ise konuşma ve etkili iletişim beceri-
lerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce

derslerinden etkinlik temelli uygulamalarla
araştırma, gezi-gözlem çalışmaları, maket
oluşturma, sunum yapma gibi yaşantıya
dayalı etkinliklere yer veriliyor. Eğitici atöl-
yelerin yanı sıra okul dışı öğrenme ortamla-
rını da içeren yaz okulları öğrencilere,

disiplinlerarası etkileşimi ön plana çıkaran,
öğretirken eğlendiren bir perspektif de su-
nuyor.

İstanbul'da yoğun ilgi var

Yaz okulları İstanbul'da da öğrenciler tara-

fından yoğun ilgiyle karşılandı. Yaz okulu
açan okullardan biri olan Üsküdar Seli-
miye Ortaokulu Müdürü Bilal Çolak,
"Okulumuzda bu kurslara başlayan 120
öğrencimiz var. 7 öğretmenle yaz kurslarına
devam ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba
günleri, öğretmenlerimizin ve öğrencileri-
mizin durumlarını da değerlendirerek bir
ders programı yaptık. Velilerimiz ve öğren-
cilerimiz süreçten çok mutlu. Ders saatleri-
nin dışında da okulda, boş zamanlarını
değerlendiriyorlar. Bunun için voleybol ve
basketbol kursu açtık. Bunun yanında da
çocuklarımızın boş zamanlarında kütüpha-
nemizde kitap okumalarını sağlayarak on-
lara okuma alışkanlığını kazandırmaya
çalışıyoruz. Çocuklarımız için bir hobi bah-
çesi oluşturduk. Yaz okuluna katılan öğren-
cilerimiz bahçemizde üretmiş oldukları
ürünleri toplayarak öğle vakitlerinde yiye-
cekleri olarak kullanmaya başladılar. Haf-
tanın üç gününü okulda geçirerek
çocuklarımıza burada eğitim öğretim ver-
mekten dolayı çok mutluyuz. Okulu bir
hayat alanına çevirmemize vesile oldukları
için Bakanımıza, İl Millî Eğitim Müdürü-
müze, ilçemizdeki müdürlerimize bu im-
kânı bize sağlayan tüm yöneticilerimize çok
teşekkür ediyoruz" dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın
(MEB) bu yaz ilk kez
öğrencilere yönelik açtığı yaz
okulları yoğun ilgi görüyor. 
4 Temmuz'da başlayan
eğitimler kapsamında, 
matematik ve İngilizce yaz
okullarına Türkiye genelinde
toplam 27 bin 860 kursta 
741 bin 835 öğrenci kayıt oldu

ILGI COK
YAZ OKULLARINA

Okul İngilizce öğretmenlerinden Demet Bilgin
ise haftada 12 saat olmak üzere, bir ayda top-
lam 48 saat uygulanan İngilizce Yaz Okulu için
"İngilizce Yaz Okulu'nda 70 öğrencimize eğitim
veriyoruz. Öğrencilerimize sürece aktif olarak
dahil olabilecekleri, öğrenmekten keyif alacak-
ları temalarla eğitici etkinlikler gerçekleştiriyo-
ruz. Özelikle karşılıklı iletişime ve konuşmaya
dayalı etkinlikler, oyunlar, şarkılar ya da drama
etkinlikleri de kullanıyoruz. Yaz okulu oldukça
eğlenceli ve eğitici geçiyor. Çocuklar İngilizceyi
çok seviyorlar. Çünkü iletişim dili. İngilizce Yaz
Okulu öğrenilenlerin hatırlanması ve yeni eğitim
öğretim dönemine hazırlık açısından da verimli
geçiyor. Bakanlığımızın hayata geçirdiği en iyi
uygulamalardan biri diyebilirim" şeklinde ko-
nuştu. Okul öğrencilerinden Merve Kökten de
"Okulumuzda açılan matematik ve İngilizce Yaz
Okullarına gidiyorum ve çok memnunum. Bu
yaz okullarında hem eğleniyorum hem öğreni-
yorum. Yazın da arkadaşlarımla ve öğretmenle-
rimle olmaktan çok mutluyum. Dersler dışında

da arkadaşlarımla okulda sosyalleşip voleybol
ve basketbol kurslarına katılıyorum. Bu uygula-
madan çok memnunum. Seneye de devam et-
mesini istiyorum" dedi. Okul öğrenci velisi
Meltem Toksöz ise 6. Sınıfa giden çocuğunun
yaz okuluna severek geldiğini belirterek "Çocu-
ğum, yaz okuluna isteyerek geliyor. Eksiklerini
tamamlamak amacıyla ve altıncı sınıfa bir hazır-
lık olsun diye gitmesini ben de destekledim. Sü-
reçten çok memnunum. Yaz tatilini öğrenerek ve
eğlenerek geçiriyor. Arkadaşlarını da çok sevi-
yor. Sıcak bir ortam var burada" dedi.

En iyi uygulamalardan biri

Yeni döneme
hazırlık başladı
Tuzla Belediyesi ekipleri, 
12 Eylül’de başlayacak
2022-2023 eğitim ve 
öğretim dönemi öncesinde
ilçe genelinde bulunan
okulların temizlik 
çalışmalarını tamamlıyor

EkiplEr okulları tek tek gezerek, sınıf-
lar başta olmak üzere koridorlar, tuva-
letler, kapılar gibi temas yüzeyi olan

tüm noktaları temizliyor. Ayrıca temas yüzeyi
oluşturabilecek tüm alanlar ozon yıkama yöntemi
ile dezenfekte ediliyor. Çalışmaların kısa sürede
tamamlanması hedefleniyor. Hazırlık çalışmala-
rına yönelik konuşan Tuzla Ahmet Yesevi Ana-
dolu Lisesi Müdürü Emin Ferit Peker,
“2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarımız
büyük bir hızla devam ediyor. Öğrencilerimiz
okula başlamak için ne kadar heyecan duyuyor-
larsa biz de onlar kadar okulumuzu hazırlamak
ve onları okulumuzda görmekten çok mutlu ola-
cağız. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çalışma-
larımız bu heyecan içerisinde devam ediyor.
Tuzla’nın eğitim kenti olmasında büyük emek
harcayan başta belediye başkanımız Dr. Şadi Ya-
zıcı olmak üzere bütün belediye personeline te-
şekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi
belediyemiz okullarımızın hizmetinde. Nerede ek-
siğimiz varsa hemen yardım istiyoruz ve  her
zaman bizlere destek oluyorlar” dedi.



 
 

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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Sağlık Bakanlığına bağlı 
Sağlık ve Çevre için Dev-
let Enstitüsünün (RIVM) 

sitesinde güncellenen rakamlara 
göre, maymun çiçeği virüsü vaka 
sayısı bini aştı. RIVM tarafından, 
1025 vakanın çok büyük bir kıs-
mının eşcinsel ilişki yaşayanlarda 
görüldüğü belirtilerek, birden 
fazla partnerle ilişkisi olanlarda 
virüse daha sık rastlandığına dik-
kat çekildi. Hemen hemen her 
yaş grubunda vakanın bulunduğu 
aktarılarak, vakaların 616’sıyla 
Amsterdam’ın da yer aldığı Ku-
zey Hollanda bölgesinde karşıla-
şıldığı kaydedildi.

Hollanda’da risk grubundaki 
bireyler için temmuzda maymun 
çiçeği virüsüne karşı aşılamalar 
başladı. Toplam 25 belediyede 
aşılama yapılırken RIVM’ın veri-
lerine göre 10 Ağustos itibarıyla 

5 bin 441 doz maymun çiçeği 
aşısı yapıldı.

Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden 
olduğu nadir hastalıklardan biri 
olarak bilinen maymun çiçeği, 
Kongo ve Batı Afrika türü olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Genellikle 
hayvandan insana ve nadiren 
insandan 
insana yakın 
temasla 
bulaşan 
virüs, vücutta 
yüksek ateş 
ve kaşıntılı 
kabarcıklara 
yol açabiliyor. 
Dünya Sağlık 
Örgütünün 
(DSÖ) 10 
Ağustos’ta 

yayınladığı verilere göre, dünya 
genelinde yıl başından bu yana 
89 ülke veya bölgede 27 bin 814 
tespit edilmiş vaka bulunuyor. 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
başta Avrupa olmak üzere dün-
yada yayılmayı sürdüren maymun 
çiçeği salgınını Uluslararası Halk 
Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) 
ilan etmişti.

Hollanda’da ilk vakanın üzerinden geçen 3 ay içerisinde 1025 maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

SAVAŞ BIR 
DAHA OLMASIN

HOLLANDA HOLLANDA 
ALARMDA!ALARMDA!

JAPONYA, İkinci Dünya 
Savaşı’nda teslim olduğu 15 
Ağustos’un 77. yıl dönümünde 

hayatını kaybeden İmparatorluk Ordu-
su mensubu 2 milyonu aşkın asker ve 
800 bin sivili anıyor. Başkent Tokyo’da-
ki Nippon Budokan salonunda düzen-
lenen ve Kovid-19 nedeniyle ölçeği 
düşürülen törende yaklaşık 1000 kişi bir 
araya geldi. Törene Japon İmparatoru 
Naruhito ile İmparatoriçe Masako işti-
rak etti. Naruhito, “Savaş sonrası uzun 
süren barış sürecini göz önüne alarak 
geçmişin derin pişmanlık duygularını 
hatırda tutuyor, savaşın tahribatları-
nın tekrarlanmamasını içtenlikle ümit 

ediyorum.” dedi. Muharebe meydanları 
dahil savaşta hayatını kaybedenleri, 
Japon halkı ile içten saygıyla andığını 
vurgulayan Naruhito, dünya barışı ve 
Japonya’nın kalkınması için dua ettiğini 
söyledi. Seçildiği Ekim 2021 sonrası 
başbakan olarak ilk kez yıl dönümü 
töreninde konuşan Kişida Fumio da 
ülkesinin, küresel barış ve refahın sağ-
lanmasına yönelik taahhütlerine bağlı 
olduğunun altını çizdi.

70 yaşın üstünde
Kişida, “Çatışmalar bu dünyada halen 
sürüyor ancak ulusumuz, barışa proak-
tif katkı bayrağının altında, küresel top-
lumla birlikte, dünyanın karşı karşıya 
kaldığı meydan okumaları çözmek için 
kararlılıkla çalışacak.” ifadesini kul-
landı. Kabine Baş Sekreteri Matsuno 
Hirokazu, düzenlediği basın toplantı-
sında, “Çin ve Güney Kore dahil diğer 
uluslarla bağlarımızı güçlendirilmesi 
pozisyonumuzda değişiklik yok.” dedi. 
Ulusal basındaki haberlerde, törende 
yer alan savaşta ölenlerin yakınlarının 
dörtte üçünden fazlasının 70 yaşın üze-
rinde olduğuna dikkat çekildi.

Halk, 15 Ağustos 1945’te Japon İm-
paratoru’nun mesajının duymak üzere 
radyoların başında toplanmıştı. Me-
sajında İmparator, ülkesi Japonya’nın 
savaşta teslim olduğunu ilan etmişti.

Japonya İmparatoru Naruhito, geçmişteki derin pişmanlık duygularını hatırda tutarak 
İkinci Dünya Savaşı tahribatlarının tekrar meydana gelmemesini umduğunu söyledi

ÜLKEDE yeni üretilen silahların ve 
askeri teçhizatın sergilendiği prog-
rama katılan Vucic, gazetecilere 

yaptığı açıklamada, 18 Ağustos’ta Kosova 
Başbakanı Albin Kurti ile Brüksel’de 
yapacağı görüşmeye ilişkin, “Brüksel’e 
barış ve istikrarı korumak için gidiyorum.” 
diye konuştu. Ülkesinin kimseyi tehdit 
etmediğini vurgulayan Sırp Cumhurbaş-
kanı, “Sadece uluslararası hukuka uygun 
davranılmasını sağlamak istiyoruz. 1244 
sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
Kararı ve Brüksel Anlaşması’na uyulması-
nı istiyoruz. Bunlar yürürlükte olan anlaş-
malar, hükümlerine saygı duyulmalıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu. Brüksel’de 
tüm meseleleri tartışmaya hazır oldukları-
na dikkati çeken Vucic, görüşmenin neler 
getireceği konusunda bir fikrinin olmadı-

ğını ifade etti.
Vucic, Kurti ile 
görüşmeden 
NATO Genel 
Sekreteri Jens 
Stoltenberg ve 
ABD’nin Batı 
Balkanlar Özel 
Temcilcisi Gabriel 
Escobar ile bir 
araya geleceğini 
de hatırlattı. Ül-
kesinin savunma 
sanayisi alanın-
daki başarılarına 
değinen Vucic, Sırbistan’da üretilen her 
silahın onlarca alıcısı olduğunu ve ülkesi 
ile Kosova’nın askeri gücünün karşılaştırı-
lamayacağını kaydetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Baş-
bakanı Albin Kurti ile yapacağı görüşme öncesi, Brüksel’e 
barış ve istikrarı korumak için gideceğini söyledi

KENYA Seçim Komisyonu, baş-
kanlık seçimlerinde Devlet Baş-
kanı Yardımcı William Ruto’nun 

oyların 50,49’unu, muhalif aday Raila 
Odinga’nın yüzde 48,85’ini aldığını 
duyurdu. Ruto, eğer adaylardan biri 
itiraz etmezse 30 Ağustos’ta başkanlık 
yemini edecek. Öte yandan, meclis 
seçimlerinde Odinga’yı destekleyen 
Azimio Koalisyonu 162 vekille çoğun-
luğu kazanırken, Ruto’nun koalisyonu 
Kenya Kwanza 159 koltuk elde edebil-
di. 12 koltuk bağımsız adaylar tarafın-
dan doldurulurdu, 4 koltuk için yapıla-
cak seçimler ertelendi. Günlerdir süren 
oy sayımı için Kenyalılar heyecanla 
beklerken, seçimin daha önceki seçim-
lerdeki gibi şiddet olaylarına yol açma-
sından endişe ediliyordu. Bu seçimde 

5’inci kez Devlet Başkanlığı için yarışan 
Odinga’nın seçim sonuçlarına itiraz 
edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Seçim komisyonu ikiye bölündü
Kenya’da bugün ülkenin yeni başkanını 
açıklamakla görevli seçim komisyonu 
görüş ayrılığına düştü. Kenya Seçim 
Komisyonu Başkan Yardmcısı Juliana 
Cherera, basına yaptığı açıklamada, 9 
Ağustos’ta yapılan ve bugün açıklanan 
seçimin sonuçlarını “saydam olmaması” 
gerekçesiyle sahiplenmediklerini söyle-
di. Açıklama, komisyonun seçim sonuç-
larını duyurmasının beklendiği sıralarda 
geldi. Komisyon üyelerinin 4’ünün 
seçim sonuçlarını kabul etmediği bildiril-
di. Öte yandan, sonuçların açıklandığı 
salonda kısa süreli arbede yaşandı.

KENYA’NIN 5’INCI BAŞKANI 
WILLIAM RUTO

COK SAYIDA 
MUTTEFIGIMIZ VAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Latin Ame-
rika, Asya ve Afrika devletleriyle güçlü ilişkilere 
değer verdiklerini belirterek, “Ülkemizin farklı 
kıtalarda çok sayıda müttefike, ortağa ve benzer 
düşünceyi benimseyen insanlara sahip olmasından 
memnuniyet duyuyoruz. Bunlar, sözde hegemonya-
nın önünde eğilmeyen devletlerdir” dedi

Kenya’da 9 
Ağustos’ta 
yapılan seçim-
lerin ardından 
ülkenin 5. 
Devlet Başkanı 
William Ruto 
oldu

PUTIN, Moskova bölge-
sinde 21 Ağustos’a kadar 
sürecek “Armiya” isimli 

8. Uluslararası Askeri-Teknik 
Forumu’nun açılışında konuş-
tu. Rusya’nın, askeri-teknik iş 
birliğinin geniş ve kapsamlı bir 
şekilde geliştirilmesinden yana 
olduğunu vurgulayan Putin, bu 
tür iş birliklerinin, şimdi daha 
fazla ortaya çıkan çok kutuplu 
bir dünya düzeninde daha da 
önemli hale geldiğini söyledi. 
Putin, Rusya’nın çok sayıda 
müttefike sahip olmasını da 
memnuniyetle karşıladıklarını 
belirterek, “Ülkemizin farklı 
kıtalarda çok sayıda müttefike, 
ortağa ve benzer düşünceyi be-
nimseyen insanlara sahip olma-
sından memnuniyet duyuyoruz. 
Bunlar, sözde hegemonyanın 
önünde eğilmeyen devletler-
dir.” dedi.

En modern silahları sunacağız
Söz konusu ülkelerin bağımsız 
bir yol izleyebildiklerini dile ge-

tiren Putin, “Egemen, bağımsız 
bir kalkınma yolu seçiyorlar. 
Küresel ve bölgesel güvenlik 
konularını uluslararası hu-
kuk, karşılıklı sorumluluk ve 
birbirlerinin çıkarlarını dikkate 
alarak toplu bir şekilde çözmek 
istiyorlar. Böylece çok kutup-
lu bir dünyanın korunmasına 
katkıda bulunuyorlar.” diye ko-
nuştu. Rusya’nın özellikle Latin 
Amerika, Asya ve Afrika’daki 
ülkelerle güçlü ilişkilere sahip 
olduğunu kaydeden Putin, 
“Latin Amerika, Asya ve Afrika 
devletleriyle güçlü, dosta-
ne ve gerçekten 
güvene dayalı 
ilişkilere içten-
likle değer 
veriyoruz. 
Mütte-
fikleri-
mize 
ve 

ortaklarımıza, küçük silahlar-
dan zırhlı araçlara ve topçulara, 

askeri havacılık-
tan insan-

sız hava 
araçlarına 
kadar en 
modern 
silahları 
sunmaya 

hazırız.” 
ifadelerini 

kullandı.
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SON dönemde yaptığı farklı tarzlar-
daki şarkılarla adından söz ettiren 
Arabesk Müziğin usta ismi Cansever, 

yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. 
Samara ile düet yaptığı “Zenginlik Var Bu 
Ailede” isimli single çalışması yayınlandığı 
ilk andan itibaren dikkatleri çekmeyi başardı. 
Söz ve müziği Cansever imzası taşıyan, Enco 
Rasimov’un aranje ettiği “Zenginlik Var Bu 
Ailede” isimli şarkıya Beykoz Kundura Fab-
rikası’nda çekilen klibin yönetmen koltuğuna 
Erkan Nas oturdu. Cansever yeni şarkısıyla 
ilgili: “7’den 77’ye her yaştan dinleyiciye 
hitap etmek çok harika bir duygu. Yaptığım 
farklı şarkılarda da bunu sürdürmeye gayret 
ediyorum. Samara ile yaptığımız bu roman 
havası tarzındaki düetin de çok sevileceğini 
düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Can-
sever Müzik etiketiyle tüm dijital platform-

larda yer alan “Zenginlik Var Bu Ailede” 
isimli single çalışması 4K video klibiyle 
de Cansever Official youtube kanalında 
müzikseverlerle buluştu.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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YENILIKLERIYLE öne çıkan ve son 
olarak uygulamasına tarot kartlarını 
ve Esmeralda karakterini dahil eden 

Kaave, kullanıcılarına özel tasarlanan destesiy-
le 6 milyon tarot kartı yorumlayarak eğlenceli 
vakit geçirmelerini sağladı. Aylık 5,5 milyon 
aktif kullanıcının keyiflerine keyif katan  uygu-
lama, günlük 150 bin tarot kartı yorumluyor.  
32 farklı ülkede, çeşitli kategorilerde ilk 10 
uygulama arasında yer alarak sektöründe öne 
çıkan Kaave’nin kurucusu Selin Sağol Sade, 
yeni tarot kartlarına olan ilgiden memnun 
olduklarını dile getirerek “Mobil uygulama-
mız her yeni gün daha da zengin bir içerikle 
Kaave severlerin karşısına çıkıyor. Türkiye 
başta olmak üzere birçok ülkede 6 dilde en çok 
tercih edilen mobil uygulamamızın yenilikleri 
arasında başka hiçbir yerde bulunmayan, özel 
tasarım tarot kartları ve Esmeralda karakteri-
miz bulunuyor. Bu yeniliğimizle kullanıcıları-
mızı buluşturduğumuz hazirandan bu yana kısa 
sürede günlük kullanım oranımızı yüzde 100 
yükselttik ve uygulamamız 6 milyon tarot kartı 
yorumladı” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe’nin “Yürü Anca 
Gidersin” şarkısına getir-
diği kendine has yorumla 

adından söz ettiren fenomen şarkıcı 
Aleyna Dalveren, iş hayatına so-
yundu. Dalveren, haberi sosyal 
medyadan takipçileri ile paylaşa-
rak, mutluluğuna onları da ortak 
etti. Dalveren, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklama ile 
E-ticaret dünyasına giriş yaptığı-
nı duyurdu. Ünlü şarkıcı, yaptığı 
paylaşımla geniş ürün çeşitliliği 
ile E-ticaret alanında güvenilir 
alışveriş adreslerinden biri olan 
Hanibana.com’a ortak olduğunu 

açıkladı.

Marka yüzü oldu
Aleyna Dalveren, ortaklık imzaladı-
ğı “Hanibana.com”un aynı zamanda 
marka yüzü oldu. E-ticaret sitesi, 
“@hanibanacom” adlı Instagram 
hesabından Aleyna Dalveren’in 
marka yüzü olduğu fotoğrafı takip-
çileri ile paylaştı. Müzisyenliğin yanı 
sıra iş hayatında da boy gösterecek 
olan fenomen şarkıcı Dalveren, e- ti-
caret alanında “Hanibana.com” site-
siyle iş birliği içinde olmaktan dolayı 
yaşadığı mutluluğu dile getirirken, 
“Hanibana.com” ile Avrupa pazarı-
na açılacaklarını ve yatırım yapmaya 
devam edeceklerini belirtti.

Türkiye’nin yerli Britney Spears’ı olarak tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, ticarete atıldı. Türkiye’nin yerli Britney Spears’ı olarak tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Dalveren, ticarete atıldı. 
“İş hayatında ben de varım” diyen Dalveren haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle “İş hayatında ben de varım” diyen Dalveren haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle 

paylaştı. Genç şarkıcı E-ticaret sitesi “Hanibana.com”a ortak olduğunu duyurdupaylaştı. Genç şarkıcı E-ticaret sitesi “Hanibana.com”a ortak olduğunu duyurdu
AYNUR CİHAN

AFRODIT’IN
BAŞI DERTTE

YEŞILÇAM’IN Afrodit lakaplı ünlü 
oyuncusu Banu Alkan, bir mekân-
da tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş 

insanı Kemal Yıldız’ın evlilik teklifini kabul 
ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyan-
sını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. 
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu 
haber üzerine, Afrodit’in nişanlısı Kemal 
Yıldız’ın kim olduğu merak konusu olmuştu. 
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü 
yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı. 
Yakın dostu Banu Alkan’a kötü haber veren 
Onur Akay, “Banu Alkan’ı çok severim ve 
onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu 
ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama 
Türk asıllı Kemal Yıldız’ı, çok önemli kaynak-
lardan araştırdım. Maalesef asıl adı Yunus 
olan bu kişi, hem Türkiye’de hem de Hollan-
da’da hâlâ evli. Zaman zaman Kemal adını da 
kullanan bu kişinin asıl soyadının da Yılmaz 
olduğu söyleniyor. Genç bir bayanla evli olan 
bu kişinin başarılı bir iş adamı olmadığını da 
öğrendim. Maalesef Banu Alkan uçan kuşa 
borcu olan bir adama âşık olmuş. Ayrıca bir 
kızı olan bu kişi için yakın çevresi, ‘2 yaşındaki 
kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız 
Banu Hanım’ı dolandırmaz.’ gibi iddialarda 
bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 
Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıl-
dız’la ilgili magazin gündemini sar-
sacak şoke eden iddialarda bulundu

RESUL DRESUL DiiNDAR YARA SARDINDAR YARA SARDI
DERELI belediye baş-
kanı Zeki Şenlikoğlu’nun 
katkılarıyla Gecede 

teşekkür plaketi için sahneye 
çıkan Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu da Resul 
Dindar’a “Giresun’un bütün 
ilçelerinde güzel konserler 
verdiniz, artık sıra Giresun 
merkezde, büyük bir meydan 
konseriyle sizleri ağırlamak iste-
riz” diyerek yeni bir konser da-
vetinde bulundu, aynı zamanda 
gecede bulunan Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta’da İstanbul’a döndüğünde 
birlikte festival planlayacakları 
sözünü verdi. Giresun konseri 
ardından durmadan yoluna 
devam eden sanatçı sıradaki 
konseri için Antalya / Manavgat 
Selge Beach’e geçti. Bu otelde 
ikinci konserini veren sanatçı 
dinleyicisiyle yine güzel bir bağ 
kurdu. Yurtdışından da birçok 
misafirin yer aldığı ve otelin 

bu konser için de özellikle full 
olduğu bilgisi verildi.

Unutulmaz bir gece
Gurbetten gelen yerli yabancı 
tüm müşterilere iki saati aşkın 
sahne performansıyla unutul-
maz bir gece yaşattı Resul Din-
dar. Aşık Veysel’den, Mahsuni 
Şerif’e, Türk Sanat müziğinden, 

hareketli ve Slow Karadeniz 
türkülerine kadar geniş bir 
repertuar sunan sanatçı gece 
sonunda “bi daha” istekleriyle 
büyük beğeni topladı. Konserle-
rine; Trabzon / Marmara Adası 
/ Rize / Ordu / Samsun rotala-
rıyla devam edecek olan Resul 
Dindar yazı dolu dolu sahneler-
le geçiriyor.

Yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz haftasonu önce Giresun / Dereli Kümbet Fes-Yaz konserleri kapsamında geçtiğimiz haftasonu önce Giresun / Dereli Kümbet Fes-
tivali’nde sahne alan sanatçı, sel felaketinden etkilenen ve uzun zamandır festival tivali’nde sahne alan sanatçı, sel felaketinden etkilenen ve uzun zamandır festival 
etkinlikleri gerçekleşemeyen bölge insanına unutulmaz bir akşam yaşattıetkinlikleri gerçekleşemeyen bölge insanına unutulmaz bir akşam yaşattı

ÜLKEMIZDE birçok 
ünlü sanatçı ve cemiyet 
hayatının önde gelen 

renkli simalarını giyindirme-
nin gururunu taşıyoruz diyen 
Ramonder Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sefa Ramazan 
Öztürk; “Ramonder markası 
olarak Avrupa Bölgesi ve 
Amerika’da yeni yatırım ve 
projelerini hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz. Amacımız Türk 
ürünlerini kalitesini Dünya 
genelinde tanıtmak ve yay-
mak yüksek kaliteli ürünleri 
tüketiciye ulaştırmaktır. 
Önümüzdeki  aylarda  kardeş 
ülke  Azerbaycan’da  Türkiye 
ve Azerbaycan’ın  önde gelen 
ünlü isimlerinin  katılacağı 
büyük bir defile için  kolları  
sıvadık. Dolar ve Euro’nun 
yükselişi  insanların lüks  gi-
yim merakını  hiç değiştirme-
di. Modaseverler  ekonomik  
krize rağmen müthiş  bir alim 
içerisinde”dedi.

Defile hazırlığıDefile hazırlığı

GENC SARKICI GENC SARKICI 
TTiiCARETE ATILDICARETE ATILDI

TAROT FALI
onlardan sorulur!
Süper eğlence uygulaması Kaave’nin yepyeni eğlencesi 
tarot ve Esmeralda karakteri, Kaave severlere keyifli 
anlar yaşattı. Kaave’nin kullanıcılarıyla haziran ayında 
buluşan tarot kartlarının aylık yorumlanma adedi çok 
kısa sürede 4 milyona yükseldi. Aylık 5,5 milyon aktif 
kullanıcıya ulaşan uygulamada yorumlanan tarot kartı 
sayısı, temmuzda 2 milyondan 4 milyona çıktı

CANSEVER’DEN 
SAMARA ILE YENI DÜET

Sosyal medyanın diline düştüler
“AFFETTIM” isimli şarkısı 
ve çektiği Klipteki seviş-
me sahneleriyle bir anda 

gündem olan ve sosyal medya-
nın en çok konuşulan ismi haline 
gelen Begüm Polat, şimdide en 
çok paylaşılan resmin kahramanı 
oldu. Hülya Avşar ve Ibrahim 
Tatlıses başrolde oynadıkları 
filmde öpüşme sahnesini alıp 
Begüm Polat klip çalışmasındaki 

sahneyle karşılaştıran Begüm 
Polat fanları, ne fark var iki sanat 
arasında paylaşımını yaptılar. 
Aynı zamanda Hülya Avşar’mı, 
Begüm Polat’mı güzel öpüşüyor 
tartışmaları da gündem olan ko-
nuşmalar arasında başı çekiyor. 
Begüm Polat yorumuyla “Affet-
tim” isimli şarkı ve klip çalışması 
uzun süre sosyal medyanın dilin-
den düşmeyeceğe benziyor.



ABDULLAH ABDULLAH 
AVCI FARKIAVCI FARKI

KONYA’DA devam eden 5’inci İslami 
Dayanışma Oyunları’nda Para Masa 
Tenisi takım şampiyonları belli oldu. 

Kadınlar kategori 9-10, erkekler kategori 4, er-
kekler kategori 5’te yapılan maçların ardından 
3 altın madalya da Türkiye’nin oldu. Kadınlar 
Kategori 9-10’da Merve Cansu Demir, Nesli-
han Kavas ve Ümran Ertiş’ten oluşan Türkiye, 
rakiplerine set vermeden şampiyon olurken; 
İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan 
ise bronz madalya kazandı. Erkekler kategori 
4’te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Sü-
leyman Vural’dan oluşan Türkiye Para Masa 
Tenisi takımı şampiyon oldu. Bu kategoride 
İran gümüş madalya kazanırken; Pakistan ile 
Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi 
oldu. Erkekler kategori 5’te de altın madalya 
Türkiye’nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan 
ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçla-
rını kazanarak şampiyon olurken; İran gümüş, 
Filistin de bronz madalya kazandı. DHA

DEMIR 
Grup 
Sivasspor, 

Yunan orta saha 
oyuncu Charilaos Charisis’i renklerine 
bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalış-
malarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 
geçen sezon Yunanistan Süper Ligi’nde 
Atromitos forması giyen orta saha oyun-
cusu Charilaos Charisis’in transferi için 
oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Si-
vas’a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan 
itibaren kendisini 4 yıllığına Demir Grup 
Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza 
attı. İmza töreninde başkan vekili Erdal 
Sarılar yer aldı. 12 Ocak 1995’te Yunanis-
tan’ın Ioannina şehrinde dünyaya gelen 
Charilaos Charisis, futbola PAS Giannina 
takımında başladı. Ardından PAOK, 
Sint-Truiden takımlarında forma giyen 
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise 
Atromitos’ta görev yaptı. Merkez orta 
sahada görev yapan oyuncu, kariyerinde 
çıktığı 198 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.

Spor Toto 1’inci Lig’de yeni futbol yönetimiyle sezona zirve hedefiyle giren Göztepe, 
ilk maçında ilk galibiyetini aldı. Zorlu Sakaryaspor deplasmanına çıkan sarı-kırmızı-
lılar iyi bir oyun ortaya koyarken, yeni transferi Mamah’ın golüyle 3 puana uzandı

GEÇEN sezon Süper 
Lig’de son 15 maçını 
kazanamayan ve küme 

düşme acısı yaşayan Göztepe, 
galibiyeti Sakarya’ya gelen 
taraftarıyla kutladı. Kardeş 
kulüp Sakaryaspor ve Göztepe 
arasında ise adeta dostluk rüz-
garları esti. İki takım taraftarı 
maçı birlikte seyretti. Göztepe 
yönetimi de Sakaryaspor’un 
misafirperverliği sonrası 
yeşil-siyahlılara resmi hesa-

bından teşekkür etti. Şu ana 
kadar 13 takviye gerçekleştiren 
İzmir ekibinde 7 yeni transfer 
ilk maçta sahaya 11’de çıktı. 
Teknik direktör Turgay Altay, 
Ekrem, Emir, Yunus Emre, 
Palmer, Mamah, Yasin ve Hü-
samettin’i 11’e monte ederken, 
Emre, Atanga ve Ali Akman 
oyuna sonradan dahil oldu.

Gol olsaydı üzülürdüm
Maçın başından sonuna kadar 

istediklerini sahaya yansıttık-
larını ifade eden Altay, “Maça 
çok iyi başladık. Kendi oyun 
planımızı rakibin üstünde uy-
gulamayı başardık. Maçı erken 
bitirebilirdik. Ciddiyetten biraz 
uzaklaştığımız zaman hayat ce-
zayı bize kesiyor, maçta da öyle 
oluyordu. Son dakikada ayağı-
mızdaki topu rakibe verdik ve 
golü yedik. Faul olmasaydı ve 
gol geçerli sayılsaydı inanılmaz 
üzülürdüm” yorumunu yaptı.

KONYA’DA devam eden 
5. İslami Dayanışma Oyun-
ları’nda halter branşında 

erkekler 102 kiloda yarışan İranlı 
sporcu Sedeh Motamedi, koparma-
da 177 kilo, silkmede 223 ve top-
lamda 400 kilo ile 3 rekor kırarak 

3 altın madalya kazandı. 
Kazak sporcu Arıyom 

Antropov ise silkmede 
222 kilo, toplamda 

elde ettiği 386 kilo ile 2 gümüş 
madalya kazandı. Kırgız sporcu 
Bekdoolot Resulbekov da silkmede 
216 ve toplamda 385 kilo ile bronz 
madalyanın sahibi oldu. Azeri 
sporcu Dadash Dadashbayli ise 
koparmada 174 kilo ile gümüş ma-
dalya kazandı. Özbekistanlı sporcu 
Amriddino Sharifiddin koparmada 
172 kilo bronz madalyanın sahibi 
oldu. DHA

Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor’un başına 10 Kasım 2020 tarihinde yapılan anlaş-
ma ile geçen ve o tarihten bu yana 2 Süper Kupa kazanıp uzun süre sonra şampiyonluk 
sevinci yaşatan Abdullah Avcı, rakiplerine fark atmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcının öğ-
rencileri söz konusu günden bugüne kadar oynanan maçlarda en az gol yiyen takım oldu

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 

SÜPER Lig ekiple-
rinden Demir Grup 
Sivasspor’un teknik 

direktörü Rıza Çalımbay basın 
toplantısı düzenledi. Sivas 4 
Eylül Stadyumu’nda düzenle-
nen toplantıda konuşan Çalım-
bay, transfer süreci ve UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynayacakları 
Malmö maçı hakkında açık-
lamalarda bulundu.  Trans-
ferlerin bir an önce yapılması 
gerektiğini söyleyen Çalımbay 
“Biz transferlerimiz gerçek-
leştikten sonra Türkiye’de çok 
iyi yerlere geleceğiz. Şu anda 
önemli olan Malmö maçı. 
Bizim Malmö maçını iyi bir 
şekilde bitirmemiz gerekiyor. 
Bu saatten sonra tabi ki hiçbir 
transferi bu maça yetiştirme 
şansımız gözükmüyor. Bundan 
sonraki maçlarımıza bakmamız 
gerekiyor. Manevi yönden de 
bu takımın desteğe ihtiyacı var. 
Bize çıkan takım da Avru-
pa’nın iyi takımlarından birisi. 
Böyle bir hava yaratılması 
gerekiyor. Avrupa’ya giden 
bir Sivasspor takımı yok gibi 
davranılıyor. Bu takımı ve ar-

kadaşlarımızı havaya sokmamız 
lazım. Bu maç hem Türkiye 
hem de Sivas için çok önemli 
bir maç. Çok kritik bir maç 
oynayacağız. Buradan kazanı-
lacak puanlar Türkiye’ye çok 
şey katacak. Eksiğimiz var bili-
yoruz, transferde de geç kaldık. 
Ben yönetime de en başından 
itibaren söyledim. Ben UEFA 
Kupası’nda kalmak istiyorum. 
Bu konuda da transferlerle 
ilgili yönetime de baskı yaptım. 
Zor bir maç oynayacağız” 
şeklinde konuştu. 

Hakemler de düşünce olur
Trabzonspor ve Adana De-
mirspor maçlarında hakem-
lerin hatası nedeniyle mağlup 
olduklarını söyleyen Çalımbay, 
“Hakemlerde birazcık düşünce 
olur. Bu kadar düşüncesizlik 
olmaz. Bu nasıl bir hakemlik. 
Bu vicdansızlıktır. Hakem 
görmediyse bile VAR bile gör-
müyor. VAR’ın başındakinin 
de sahadaki hakemin de suçu 
var. Max Gradel’in ayağına 
basıyorlar. Göz göre göre faul. 
Bari oyunu durdur. Oyunu 

durdurmadığı atak geliyor bize 
gol oluyor. Biz maalesef bu ko-
nuda da sessiz kalıyoruz. Saha 
içinde de dışında da sessiziz. 
Hakkını arayacaksın. Biz hep 
hakemlere kötü davranmamaya 
çalıştık. Ama artık yeter. Benim 
maçımda hakem hakemliği 
bıraktı. Ayrıca gelen transfer-
lerimizde geç kaldığı için, hazır 
olmadıkları için eksik kadro ile 
oynadık. Oyuncu açısından da 
sıkıntılı dönemden geçiyoruz. 
Biz transferlerimizi zamanında 
yapsaydık daha farklı olurdu” 
diye konuştu. Demir Grup 
Sivasspor’a geldiği günden 
beri elinden geldiğini yaptığı-
nı söyleyen Çalımbay, “Ben 
geldiğimden beri yönetimi de 
uyarıyorum. Bu oyuncuların 
biran önce alınması ve kampa 
yetiştirilmesi gerektiğini de söy-
ledim. Hepsini ben tek tek söy-
ledim. Ben elimdeki kadroyu 
kullanmaya çalışıyorum. Ama 
biz paramızın yettiği oyuncuyu 
alırız. Biz bir kanat ve bir de 10 
numara forvet arkası istiyoruz. 
Tosin Kehinde diye bir futbolcu 
var, onu istiyoruz” dedi. DHA

UEFA’DA KALMAK 
ISTIYORUM

İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altın madalya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 
Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 
5’inci İslami Dayanışma Oyunları’n-

da üçüncülük maçında Azerbaycan’ı 26-24, 
22-25, 28-26 ve 25-14’lük setlerle 3-1 mağlup 
ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin 
Efeleri’nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer 
isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 
6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet 
ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete 
katkı sağladı. Erkek Milli Takımı, 2013 yılında 
Endonezya’da düzenlenen İslami Dayanışma 
Oyunları’nda da bronz madalyanın sahibi ol-

muştu. Karşılaşmanın ardından her iki takım 
oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Filede bronz madalya geldi

GÖZTEPE’NIN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye altına doydu Yiğido 
transfer 
yaptı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA 
Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçı ile ilgili, “Bura-
dan kazanılacak puanlar Türkiye’ye çok şey katacak. Eksiği-
miz var biliyoruz, transferde de geç kaldık. Ben yönetime de 
en başından itibaren söyledim. Ben UEFA Kupası’nda kalmak 
istiyorum. Bu konuda da transferlerle ilgili yönetime de 
baskı yaptım. Zor bir maç oynayacağız” dedi
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Eddie Newton ile başlayan sezonda 
elde ettiği sonuçlarla hayal kırıklığı 
yaşayan Trabzonspor’da beklenen 

ayrılık gerçekleşmiş, İhsan Derelioğlu’nun 
görev aldığı Alanyaspor maçının ardından 
Abdullah Avcı resmen bordo mavililerin 
yeni teknik patronu olmuştu. O günden bu 
yana takımının başında 71 Süper Lig maçına 
çıkan Avcı’nın ekibi, şampiyonluk yolundaki 
rakiplerine büyük fark atarak en az gol yiyen 
takım olmyı başardı. Deneyimli çalıştırıcı 
geldiği dönemde verdiği sözü tutarak savun-
mayı sağlama alıp söz konusu karşılaşma-
larda sadece 58 kez rakip oyunculara engel 
olamadı.

Büyük fark yarattı
Geldiği gün küme düşme hattında bulunan 
Trabzonspor’u adeta ayağa kaldıran Abdul-
lah Avcı, sezon sonunda Avrupa kupaları 
bileti almayı başardı. İlk 8 haftada kalesinde 
15 gol gören Trabzonspor, sezon sonuna 
kadar bu sayıyı 22’de tutmayı başardı. Ligi 
4’üncü tamamlayan bordo mavililer Galata-
saray’dan (36) sonra en az gol yiyen takım 
olarak kayıtlara geçti.

4 oyuncu da katkı verdi
Abdullah Avcı’nın ısrarla üzerinde durdu-
ğu savunma meyvelerini vermeye başlıyor, 
Edgar ve Hugo’nun baş rolünde bulunduğu 
savunma tandeminde yaşanan olumsuzluk-
lara rağmen Denswil ve Ahmetcan da tüm 
performanslarını ortaya koyuyordu. Avcı’nın 

öğrencileri bu kez Başakşehir ile aynı sayıda 
gol yiyerek ilk sırayı aldı. İki sezon arka 
arkaya hemen hemen aynı sayıda kalınması 
gelecek için oldukça umut vericiydi. Ki Ah-
metcan Kaplan 13 maça çıkmasına rağmen 
bugün Ajax’a transferiyle her an dünyaya 
adını duyurabilir. Denswil ise Trabzonspor’a 
imza attı. Edgar’ın sakatlığı üzse de Bart-
ra’nın katılması bambaşka bir savunma hat-
tını da beraberinde getirecek gibi görünüyor. 
Üstelik Bruno Peres’in sağ bekte görev aldı 
defans hattında sol bek performansı ise ne-
redeyse görülmemesine rağmen bu istatistik 
yakalandı.

Bu sezon yemedi
Yeni sezonda sağ beke Jens Stryger Larsen 
takviyesi yapıp sol beke de Eren Elmalı’ya 
imza attıran Trabzonspor bu sezon çıktığı 3 
maçta da gol yemedi. Bordo mavililer Süper 
Kupa’da Sivasspor’a neredeyse pozisyon ver-
mezken ligdeki ilk maçta da İstanbulspor’un 
cılız atakları dışında çok fazla şansı olmadı. 
Hatayspor karşılaşmasında da kale gole ka-
patılarak bir karşılaşamdan daha gol yeme-
den ayrınıldı.

Rakiplere fark attı
Abdullah Avcı’nın göreve geldiği günden bu 
yana ise büyükler arasında en fazla gol yiyen 
takım Beşiktaş oldu. Tecrübeli antrenörün 
eski takımı 85 kez rakiplere engel olamadı. 
Galatasaray’da bu sayı 83 olraak kayıtlara 
geçti. Bugün Kasımpaşa maçına çıkacak Fe-
nerbahçe ise Trabzonspor’a en yakın kulüp. 
Sarı lacivertliker 74 gol yedi.

BURAK ZİHNİ



Gamador İnşaat şirketi, milli güreş-
çi Rıza Kayaalp’in ana sponsoru 
oldu. Düzenlenen sponsorluk imza 

töreninde konuşan Kayaalp, sporculuk 
hayatı boyunca attığı imzaların belki de en 
anlamlısını atacağını ifade ederek, “Ataca-
ğımız bu imza büyük ihtimalle profesyonel 
güreşçilik kariyerimdeki son sponsorluk 
imzam olacak. Sponsorluk anlaşmamız 2 yıl 
boyunca devam edecek. Bu süreci inşallah 
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyon-
lukları ile taçlandıracağız” diye konuştu. 
Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Karaarslan ise, Rıza Kayaalp’in spor 
tarihine adını altın harflerle yazdırdığını 
ifade ederek, “Rıza’nın sadece gelecekteki 
bireysel başarılarına değil, örnek sporcu ve 
örnek insan özelliklerinin daha fazla tanı-
tılmasına, geleceğin sporcularının Rıza’dan 
daha fazla faydalanmasına, uluslararası are-
nada yeni Rıza Kayaalp’lerin var olmasına 
da destek vermeyi hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Ne yapacağımı bilmiyorum
İmza töreninin ardından Rıza Kayaalp ba-
sın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. 
Güreş kariyerini noktaladıktan sonraki 
hayatına ilişkin yöneltilen soruya Kayaalp, 
“Her zaman önceliğimiz yaptığımız işi 

bırakana kadar en iyi şekilde yapabilmek. 
Bunu ben 15 yaşımda yıldızlarda Avrupa 
şampiyonu olmadan söylemiştim. Şu anda 
hedefim Paris Olimpiyatları’na hazırlanmak 
ve öncesindeki Dünya ve Avrupa şampiyo-
nalarında şampiyonluklar kazanmak. Bırak-
tıktan sonra ne yapacağım konusunda biraz 
kararsızım. İnşallah ülkemize, gençliğimize 
güzel hizmetler yapan bir yerde oluruz” 
dedi.

Amacım altın madalya
Dünya şampiyonasında beşinci kez altın 
madalya kazanarak güreş tarihinde en fazla 
altın madalya sayısına ulaşmak istediğini 
kaydeden Kayaalp, “O benim için büyük 
hedef. Her zaman önümdeki maç benim 
için en önemli maç diye hazırlık yaptım. 
İnsan hayalleriyle yaşar ve onu kazanmak 
için uğraşır” diye konuştu. Ayrıca Kayaalp, 
kendisini artık daha güçlü hissettiğini vur-
gulayarak, bunu Avrupa Şampiyonası’nda 
gösterdiğini ve Dünya Şampiyonası’nda da 
amacının altın madalya almak olduğunu 
söyledi.

Hazırlıklar iyi gidiyor
Büyükler Güreş Dünya Şampiyonası 
hazırlıklarının çok iyi gittiğini kaydeden 
Kayaalp, “Son bir kampımız kaldı, Bolu 
Aladağ’da yapılacak. Ayın 20’sinde başlıyor. 
12 Eylül’de mindere çıkacağım. Bundan 

önceki kamplara da en iyi şekilde hazırlan-
dım. Son kampta da artık gücümü toparla-
yıp daha hızlanmak, nefesimi iyi açmak ve 
mindere çıkınca rakiplerime yapabileceğim 
kadar baskı yapmak istiyorum. Buna da 
son kampta hazırlanıp Dünya Şampiyona-
sı’na gideceğim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. 
Sakatlık olmadığı sürece bizim için iyi” diye 
konuştu.

HAKAN SONGUR

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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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 
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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 
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17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Dünya ve Avrupa şampiyonu 
milli güreşçi Rıza Kayaalp, 
2024 Olimpiyatları’nda al-
tın madalya alması halinde 
güreşi bırakacağını belirte-
rek, “İnşallah aksi bir durum 
olmaz. Böyle bırakmak daha 
güzel olur. Bir şeyi hayal 
ediyorsun, o işe başlıyorsun 
ve o işi gerçekleştirip bırakı-
yorsun. Benim için dünyanın 
en güzel şeyi olur” dedi

GEÇEN sezonla 
ilgili, “Bir evvelki 
sene oynadığımız 

Şampiyonlar Ligi finalin-
den sonra geçen sene daha 
iyi yerlerde Avrupa serü-
venini bitirmek istiyorduk 
o kısım bizi tatmin etme-
di” diyen Ufuk Sarıca, 
“Ben pandemi sezonu da 
dahil belki de kariyerimin 
en sıkıntılı sezonunu geçir-
dim. Kas, adale sakatlık-
larını bir yana bırakın 3 
tane oyuncumuz ameliyat 
oldu. Blackmon ve Semih 
sezonu kaparken, Roll son 
süreçte dönebildi. Sezona 
çok iyi başladık, ilk 5-6 
maçlık bölüm çok iyiydi 
ama sezon sonunda asıl 
kurgumuzdan eser yoktu. 
Sezon genelinde birçok 
maçımızı tek uzunla oyna-
mak zorunda kalmıştık ve 
bu bizi çok yıprattı” diye 
konuştu. Sarıca, “Üstüne 
bir de ülkemizdeki dolar 
bazlı sıkıntı her kulüpte 
hissedildi belki ama biz 
zorunlu olarak oyuncu de-
ğiştirmek zorunda kalınca 
bizi biraz daha sarstı. En 
önemlisi de istediğimizi 
yapamadık. Uzun seneler 
sonra sezona 6 yabancı ile 
başlamıştık ama sezonun 
çok önemli kısmını 4, hat-
ta 3 yabancı ile oynamak 
zorunda kaldık. Galata-
saray gibi rakiplerimiz 
bir sakatlık üzerine bir 
oyuncu getirerek o ivmele-
ri yakaladı. Başka takımlar 
da aynı hamleleri yaptı 
ama bizim hamle şansımız 
kalmamıştı. Bizim için en 
önemli şey sağlıklı olabil-
mek. Çok geniş kadrolar 
kuramıyoruz, sonuçta belli 
ölçülerde bütçelerimiz var. 
16-17 oyuncu ile sezona 
başlayamıyoruz. 13-14 
oyuncu varken bir anda 
3-4 oyuncu sakatlanınca 
sahaya bile eksik çıkabili-
yoruz” dedi.

İyi bir yerde bitirdik
“Aslında Play-Off kısmını 

iyi bitirdik” diyen Pınar 
Karşıyaka  Antrenörü 
Ufuk Sarıca, “Hem iyi 
basketbol oynadık hem 
de sahamızda Anadolu 
Efes’i yendik. Orada bir 
erteleme geldi. Belki artık 
konuşmanın anlamı yok 
ama o dönemde erteleme 
olmasa turu bile geçebi-
lirdik. Araya giren 10-12 
günlük süreç bizi ritmimiz-
den uzaklaştırdı ama her 
şeye rağmen oyun olarak 
sezonu iyi bitirdik dile-
bilirim. Çok daha iyi bir 
sezonu hak etmiştik bence 
ama olmadı” ifadelerini 
kullandı.

İlk kez tamamlayamadık
Yeni sezon öncesi transfer 
sürecine değinen Ufuk 
Sarıca, “Bu yıla dönecek 
olursak açıkçası antren-
man sezonunun başlama-
sına çok az kaldı ve biz ilk 
defa bu yıl henüz takımı 
tamamlayamadık. Yerli 
oyuncu konusunda sıkıntı 
çektik. Transfer hareketle-
rinin çok erken başlaması 
ve 3-4 kulübün keskin 
hareketleri nedeniyle za-
ten dar olan piyasayı bizim 
için biraz daha daralttı. 
Genç oyuncu bulmak 
istiyoruz ama o da kolay 
değil, genellikle bedelli 
oyuncular oluyor. Bu da 
bizim bütçemiz için sıkıntı 
yaratabilecek bir durum. 
Yine de elimizden gelen 
en iyi yerli kadroyu oluş-
turmaya çalıştık. Yabancı 
konusunda eksiklerimiz 
var” şeklinde konuştu.

Bütçe dolar bazında aynı
“Bütçe bizde senelerdir 
hemen hemen aynı” diyen 
Sarıca, “Şampiyon oldu-
ğumuz sene de öyleydi, 
2 milyon 600 bin Dolar 
civarındaydı. Ülkede hep 
dolar bazlı konuşuyoruz 
ama baktığınız zaman 43 
milyon TL civarında büt-
çemiz var. Bu da hemen 
hemen 2.4 milyon Dolar 
yapıyor. Yeni transferle-
rimizden Eric McCollum 
çok tecrübeli çok iyi bir 
oyuncu. Uzun oyuncu-
muz Delgado geçen sene 
İspanya’daydı, genç ve 
atlet, ileriye gidebilecek 
potansiyeli olan bir oyun-
cu. Geçen sene Almanya, 
bir önceki sene İspanya’da 
oynayan Jaylen Brown’ı, 
yine sezonu İspanya’da 
bitiren Vittorio Brown 
ve İsveç’ten daha ileriye 
gidebileceğini düşündüğü-
müz, bütçemize de uygun 
olarak Skyler Flatten 
transferini gerçekleştirdik. 
Yenilenmiş bir Karşıyaka 
olacak” dedi. DHA

BASKETBOL
IÇIN UMUTLU
Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 
maratonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşı-
yaka’da toplam 7 yılı geride bıraktığı kulübüyle 3 seneliğine daha 
sözleşme yenileyen Başantrenör Ufuk Sarıca, sezona umutlu bakıyor

ŞAMPIYON OLMADANŞAMPIYON OLMADAN  
BIRAKMAK YOKBIRAKMAK YOK YILDIZ Bayanlar 

Türkiye Boks Şampiyo-
nu Iğdırlı Kader Ödün, 

bu yıl düzenlenecek Avrupa 
Şampiyonası’nda altın madal-
yaya uzanmak için günde çift 
antrenman yapıyor. Kick boksla 
başladığı spor hayatına boks 
ile devam eden 16 yaşındaki 
Kader Ödün, bu yıl temmuz ve 
ağustos aylarında Kırıkkale’de 
yapılan Yıldız Bayanlar Tür-
kiye Boks Şampiyonası’nda 57 
kiloda Türkiye şampiyonu oldu. 
Milli forma altında İtalya’da 
yapılacak Yıldızlar Avrupa 
Boks Şampiyonası’nda altın 
madalyaya uzanmayı amaç-
layan Ödün, organizasyonda 
Türk bayrağını dalgalandırmak 
için yoğun şekilde antren-

manlarını sürdürüyor. Hiçbir 
zorluğun kendisine engel 
olmadığını ifade eden Ödün, 
şöyle konuştu: “Günde sabah 
ve öğleden sonra olmak üzere 
çift antrenman yapıyorum. İn-
şallah ülkeme güzel derecelerle 
kazandıracağım. Özellik bayan 
arkadaşlarıma spor yapmalarını 
tavsiye ediyorum. Çünkü hem 
kendilerini korumayı başarırlar 
hem de hayatlarında elde ede-
cekleri başarılarla kimsenin eli-
ne bakmadan kendi ayaklarının 
üstünde durmayı da öğrenirler. 
Iğdır’da, Türkiye’nin çatısı olan 
Ağrı Dağı’nın eteklerinde yaşa-
yan biri olarak azimle başarılı 
dereceler elde ederek, sporda 
zirvelerde olmayı hedefliyo-
rum.” Antrenör Murat Kızılkuş 
da, “İtalya’da yapılacak Avrupa 
Şampiyonası’na hazırlanıyo-
ruz. 10 yaşından beri Kader’le 
çalışıyoruz. Çok yetenekli bir 
sporcu” diye konuştu.

SPORCULARIN en büyük 
sorunlarından birinin de 
sponsor olduğunun altını çi-
zen Kayaalp, sözlerine şöyle 
devam etti: “Güçlü bir spon-
sorun sporcuların arkasında 
olmasının ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. Bir de bizim 
gibi ülkemizde en çok ma-
dalya kazanan bir sporcunun 
yanında böyle güçlü bir şirke-
tin olması her zaman bizi daha 
iyi motive eder. Devlete vefam 
sonsuzdur. Biz köyden çık-
tık ve güreş eğitimine girdik. 
Her şeyimiz devlet tarafından 
karşılandı. Eğer devletimiz 
beni büyüttüyse, buralara kadar 
getirdiyse, ben de sonuna kadar 
yeteneğimle ülkemin bayrağını 
dalgalandırmak için çalışacağı-
ma söz verdim. Hiçbir zaman 
da yolumdan sapmadım. O 
kadar madalyayı alarak da bunu 
göstermiş oldum.” 2024 Olimpi-
yatları’nda altın madalya alması 
halinde güreşi bırakacağını dile 
getiren Kayaalp, “İnşallah aksi 
bir durum olmaz. Böyle bırak-
mak daha güzel olur. Bir şeyi ha-
yal ediyorsun, o işe başlıyorsun ve 
o işi gerçekleştirip bırakıyorsun. 
Benim için dünyanın en güzel şeyi 
olur” şeklinde konuştu.

Vefam sonsuz

DRIES Mertens ve Lucas Torreira 
transferlerinin ardından santrfora da 
takviye yapmayı planlayan Galatasa-

ray ‘ın gündemindeki Andrea Belotti’de flaş 
gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 
Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre 
Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği yıldız 
golcü Andrea Belotti’nin geleceği için belir-
leyici haftaya girildi. Serie A ekibi Roma’yı 
daha fazla beklemek istemeyen İtalyan yıldız 
bu hafta kararını vermeyi planlıyor.  Galata-
saray ve Nice’in ilgilerinin yanı sıra Roma’yı 
bir adım önde tutan Belotti, tecrübeli teknik 

direktör Jose Mourinho ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. Belotti, Roma’ya sıcak 
bakıyor ancak İtalyan ekibinin transferi 
gerçekleştirebilmesi için Shomurodov veya 
Felix’i satması gerekiyor. Bu sebeple daha 
fazla beklemek istemeyen Belotti kendisine 
gelen diğer teklifleri değerlendirebilir. 

Erden Timur, İtalya’ya gidiyor
Galatasaray’ın Belotti için ciddi adım-
lar atmak istediği aktarılırken, Mertens 
ve Lucas Torreira transferinde önemli 
rol oynayan Erden Timur’un yıldız 

golcüyü ikna etmek için İtalya’ya gitmeye 
hazırlandığı belirtildi.  İddialara göre Ga-
latasaray, Belotti’ye yıllık 6 milyon Euro ve 
imza parası içeren 4 yıllık bir sözleşme teklif 
etmeye hazır. Galatasaray teknik direktörü 

Okan Buruk’un Giresunspor ile oyna-
dıkları maçın ardından dile getirdiği, 

“Hedefimiz Belotti, ancak İtalya’da 
kalmak istediği için onu İstanbul’a 
getirmek kolay değil.” açıklamala-
rına atıfta bulunan haberde golcü 
futbolcunun transferinin kolay 

olmayacağı da belirtildi.

BELOTTI KARAR AŞAMASINDA!
Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından santrfora da takviye yapmayı planlayan Galatasaray’ın gündemindeki Andrea Belotti’de 
flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İddialara göre Roma’yı daha fazla beklemek istemeyen İtalyan golcü, bu hafta kararını vermeyi planlıyor 

Örnek bir sporcuÖrnek bir sporcu
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Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk altı 
ayında sokaktaki yaralı ve hasta 

hayvanlara yardım elini uzatmaya devam 
etti. Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Hayvan Aşı-
lama ve Tedavi Merkezi’nde veterinerler 
tarafından yılın ilk altı ayında bin 282 kedi 

ve 17 köpek kısırlaştırıldı. 214 hayvana 
kuduz aşısı yapıldı. Merkezde 26 sahipsiz 
sokak hayvanı, sıcak yuvasına kavuştu. 
Halk Masası’ndan vatandaşların ilettiği 
bin 427 şikayet sonuçlandırıldı. Kar yağışı 
ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan can 
dostlara belirlenen bölgelerde yiyecek 
desteği verdi.

İlaçlama çalışmaları devam ediyor
Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı gıda kont-
rol ekipleri tarafından ayrıca Maltepeli 
vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi 
için ilçedeki 882 işletmede gıda denetimi 
gerçekleştirildi. Halk ve çevre sağlığını 
korumak amacıyla 75 kapalı ve 106 açık 
alanda ilaçlama, 118 alanda fare ilaçla-
ması, 4 bin 806 hektar alanda ULV sprey 
ilaçlaması yapıldı. 16 bin 562 alanda kanal 
ilaçlama, 4 bin 803 yerde sivrisinek larva 
odağı tespiti ve ilaçlaması gerçekleşti-
rildi. 176 kamu alanında dezenfeksiyon, 
iki resmi kurumda kapalı alan çalışması 
tamamlandı.

RAKAMLARLA oynamayı, formüllere 
dokunmayı, problemleri severek çöz-
meyi mümkün kılan proje Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Deniz Köken tarafın-
dan Ağustos 2020 tarihinde başlatıldı ve 
11 Eylül 2021 tarihinde tamamlanarak 
hizmete alındı. Belediye kaynakları ile 
hayata geçirilen Matematik Evi projesi, 
matematikte öğrenme yaklaşımlarını 
değiştirerek, 21. yüzyıl matematiksel 
becerileri eğitiminin gereksinimlerini 
karşılıyor. Günlük hayattaki matemati-
ğin gerçek, eğlenceli ve ilginç tarafları-
na dikkat çeken bir müze görünümünde 
olan Eyüpsultan Belediyesi Matematik 
Evi, Altın Oran’dan, Da Vinci Köprü-
sü’ne, kanalizasyon kapağındaki sırra, 
Mimar Sinan’ın yapılarındaki muh-
teşem fikirlerden, perspektife kadar 
matematiğin gizemli dünyasında unu-
tulmayacak bir yolculuk yaşatıyor. Bu 
yolculukla birlikte matematiğin sanatla 
ilişkisine, asal sayılara, çevre-yarıçap 
ilişkisinden, açı-görüntü sayısı ilişkisine, 

tam kare açılımının geometrik ispatın-
dan çarpma işleminin mantığına kadar 
ilköğretim müfredatından üst düzey 
matematiğe kadar her seviyeye uygun 
birçok örnek uygulamayı öğrencilerle 
buluşturuyor.

Haftanın 6 günü matematik 
Haftanın 6 günü açık olan Matematik 
Evi’ni 7’den 70’e herkes ziyaret edebi-
liyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının 
olmadığı Matematik Evi’ne okullar 
ise Çarşamba ve Perşembe günleri 
randevu alarak kendilerine verilen 
uygun saatlerde gelebiliyorlar. Mate-
matik Evi’nde öğrencilere matematik 
öğretmenleri ve rehberleri tarafından 
matematiğin günlük hayattaki ilişkisi 
anlatılırken, atölyelerde ve bahçe-
de tasarım çalışmalarına katılımları 
sağlanıyor. Hafta sonları ise çocuklar 
aileleriyle birlikte Matematik Evi’ni 
gezip, sanat ve tasarım atölyelerinde 
çalışarak eğlenceli ve kaliteli zaman 
geçiriyorlar.

MÜGE CESUR ÖZMEN

EFSANE BİR ALBUM GELİYOR

EGLENCELİ MATEMATİK 
MUMKUN!

CAN DOSTLARACAN DOSTLARA
              EL VERDİ              EL VERDİMaltepe Belediyesi Maltepe Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü 
yılın ilk altı ayında sağlık yılın ilk altı ayında sağlık 
sorunu yaşayan 8 bin 676 sorunu yaşayan 8 bin 676 
sokak hayvanını tedavi ettisokak hayvanını tedavi etti

ÖMER FARUK ARPACIK

MALTEPEMALTEPE

TUNA Kiremitçi 
ve Gökçe “Nema 
Problema” dedi. 
Şarkı Balkanlardan 
kıpır kıpır ezgiler 
ve dans getiriyor. 
Tam bir yaz şarkısı. 
Balkan kökenli iki 
sanatçı bu şarkıda 
adeta kendi kökleri-
ne yolculuk yapıyor. 
Kaderin cilvelerine 
“Nema Problema” 
diyerek hayata 
devam edenlerin 
hüznü ve sevinci 
aynı şarkıda bulu-
şuyor. Zorluklara 
cevabı şimdi en çok 
ihtiyaç duyduğumuz 
yaşama sevinciyle 
veriyor. Bu düet 
AppleMusic, You-
tube Music, Spotify 
gibi dijitak müzi-
kamrletlerde son 
dönemde yayımla-
nan düetlerin içinde 
kısa sürede zirveye 
yerleşerek büyük 
bir ivme ile listelere 
giriş yaptı.

Pasaj&Garaj Mü-
zik etiketli ‘Nema 
Problema’nın sözü 
ve müziği Kiremit-
çi’ye ait şarkının dü-
zenlemesi Hüseyin 
Çebişçi imzalı. Klip 
yönetmenliğini ise 
Tayfun Çetinkaya 
üstlendi.  
 ■ AYNUR CİHAN

NEMA
PROBLEMA!

Eyüpsultan’da hizmet veren Matematik Evi, Eyüpsultan’da hizmet veren Matematik Evi, 
matematiği hem öğretiyor hem de çocukların matematiği hem öğretiyor hem de çocukların 
öğrenirken eğlenmesine imkan veriyoröğrenirken eğlenmesine imkan veriyor

ALANSON’UN 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükse-
ler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni 
Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri 
bu özel albümleriyle sevenleriyle buluştu. Bu özel 
kaydı cd formatında dinlemek isteyenler için özel 
bir baskı yapıldı. Tamamı kendi söz ve bestelerinden 
oluşan 50 yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin 
bir arada bulunduğu “Mazhar Alanson Senfoni” için 
sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin 
bestelerine hayat veriyor. Mazhar Alanson Senfoni,  
hem sevenleri için paha biçilmez bir albüme, hem de 
kariyerinde yeni bir dönemi işaret ediyor. 

Mazhar Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 Mazhar Alanson’un en bilinen eserlerini bir araya toplayan 18 
şarkılık “Mazhar Alanson Senfoni” albümü cd olarak yayınlanıyorşarkılık “Mazhar Alanson Senfoni” albümü cd olarak yayınlanıyor


