
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 
17 Ağustos 1999 depreminin 

yıl dönümünde, bir dizi ziyarette 
bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bu-
rada konuşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye
düşündüğünüzden çok daha büyük ve
çok daha güzel bir ülke. Olağanüstü
zenginliğimiz var ama bu zenginliğin ne

anlama geldiğini, bundan nasıl yarar-
lanmamız gerektiğini, siyaset kurumu
tam öğrenmiş değil. Ankara'da oda-
larda oturarak, bu sorunlar çözülemez.
Tam tersine sorunları bilen, alanı gezen,
sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan ve
sorunları çözen yapıya ihtiyacımız var”
dedi. I SAYFA 7
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Esenyurtlu güçlü kadınların diktiği
birbirinden şık kıyafetler “Üreten 

Kadınlar” defilesiyle görücüye çıktı. Katılı-
mın yoğun olduğu defilede kadınlar, kendi
diktikleri kıyafetlerle podyumda boy gös-
terdi. Defileye katılan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kadınların
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve
üretime katkı sunmaları için birçok çalışma
yürüttüklerini söyledi. I SAYFA 8
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü 17 Ağustos

Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde, Türkiye'de
deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak
ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak
amacıyla basın toplantısı düzenledi. Kandilli 
Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener,
“Marmara ile ilgili tehlike diyoruz. Marmara'da
bir enerji birikiyor. Bunu hep söylüyoruz. Yıllar
geçtikçe biriken enerji miktarı da artıyor dolayı-
sıyla enerji birikiyor. Biz biriken enerji miktarını
biliyoruz,  şu an bir deprem olursa bunun büyük-
lüğünün yaklaşık 7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz
ama ne zaman olacağını söyleyemiyoruz” 
şeklinde konuştu. I SAYFA 10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
‘59. Ulusal 33. Uluslararası

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve
Kültür Sanat Etkinlikleri’ için 
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gitti.
Hacıbektaş'ta olmanın mutluluğunu
yaşadığını anlatan İmamoğlu, “Nice
yıllar bu ilim yuvasında, bu insanlık
sofrasında buluşmak bizlere nasip
olsun. Hep beraber olalım. Birliğimizi,
beraberliğimizi artırsın. Hep beraber
birbirimize umut aşılayalım. Ben
çünkü buradan o umudu yaşayarak,
hissederek hep görevime döndüm. 

Elbette bu güzel
duyguları payla-
şıp, çoğaltmak
hepimizin sorum-
luluğu. Allah 
hepinizi korusun.
Dualarınızı ve 
içinizden geçen o
güzel duyguları
bizden eksik 
etmeyin” dedi. 
I SAYFA 7
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Hep bu insanlık
sofrasında olalım

BERABERLİK MESAJI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yazılı bir açıklama
yapan MHP Genel

Başkanı Devlet Bahçeli, te-
rörle mücadelede fedakarlık
gösteren asker ve sivillere
Devlet Şeref Madalyası ve-
rilmesi gerektiğini söyledi.
Bahçeli, “Kahramanlarımıza, Devlet 
Şeref Madalyası”nın layık görülmesi
terörle mücadelenin şevk ve iradesini 
hem destekleyecek hem de mükafatlandı-
racaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın
Cumhurbaşkanımızındır. Bizim talebimiz
bu yöndedir” ifadelerini kullandı.
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İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 
'İstanbul'un kapısındaki kriz: Deprem' raporunu

yayınladı. Rapora göre, ağır veya çok ağır hasar 
alması öngörülen binaların, tahmin edilenden 1,8 kat
fazla olduğu belirlendi. Yine rapora göre; Bahçelievler,
Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçük-
çekmece depremden ağır hasar alacak ilçeler arasında
bulunuyor. Öngörülen depremin yıkıcı etkilerinin 
sadece yapı stokunda değil, altyapı sistemlerinde de
önemli hasarlar meydana getirmesinin beklendiği 
kaydedilen raporda, tsunami uyarısı da yapıldı. 
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DEPREMiN AYAK
SESLERi GELiYOR
ç

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk
Özener, “Marmara ile ilgili tehlike var.
Marmara'da bir enerji birikiyor. Bunu
hep söylüyoruz. Yıllar geçtikçe 
biriken enerji miktarı da artıyor
dolayısıyla enerji birikiyor. 
Depremin ayak sesleri bir nevi
kulağımıza kadar geliyor” dedi

Yaklaşan İstanbul depremi öncesinde, ilçedeki riskli ve hasarlı binaları kentsel dönüşüm projesi
kapsamında yenileyen Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü
yılında Atatürk Mahallesi’nde 44 hasarlı konutu yıktı. Konuya ilişkin konuşan Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Ailelerin korkularını, deprem kabuslarını bitirdiğimiz için mutluyuz” dedi

Yıkım çalışmalarını teknik
ekibi ile birlikte yerinde 

inceleyen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaz,
kış demeden özellikle Büyükçek-
mece sayfiye bölgesi olduğu için
yazın inşaat yasağı var. Yıkım 
yasağı var. Hiç ara vermeden yaz 
boyunca depremin yıkacağı bina-
ları biz yıkmaya devam ediyoruz.
Depremde yıkılacak, altında 

onlarca insanın canının belki de 
gideceği binalara asla geçit vermi-
yoruz. Depremin yıkacağı, canla-
rın yok olacağını biliyoruz. Bu
nedenle deprem yıkmadan biz 
yıkıyoruz. Yıkıyoruz ve bunları 
yapıyoruz. Vatandaşımızın canını,
malını korumak için aralıksız 
Büyükçekmece’de deprem hazırlı-
ğımızı devam ettirip sonuna kadar
bu işin takipçisi olacağız” dedi.

ç Büyükçekmece’de en 
büyük tehlikenin Kumbur-

gaz ve Tepecik bölgesinde olduğunu
vurgulayan Başkan Akgün konuş-

masına şöyle devam etti:
“Büyükçekmece’de Kum-
burgaz sahilleri büyük
tehlike arz ediyor. Buradaki
imar planlarının bir an
önce Büyükşehir 
Meclisi’nden çıkmasını

bekliyoruz. Bir de Tepecik bölgemiz
var. Orası biraz daha emniyetli ama
orada çok miktarda yenilenmesi 
gereken bina olduğu için Tepecik ve
Kumburgaz planlarımız bittiği tak-
dirde Büyükçekmece’de can ve mal
emniyeti bakımından tedbirlerimizi
doruk noktaya çıkarmış olacağız.
Halkımızın burnu kanamadan 
inşallah bu olabilecek depremi de
atlatmış oluruz.”
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Ekrem İmamoğlu

AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100
Gün' programı kapsamında

Ataşehir'e çıkarma yapan AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, iddialı açıkmalarda bu-
lundu. CHP yönetiminde bulunan
Ataşehir'i ilk yerel seçimde AK Parti
olarak kazanacaklarını belirten Kabak-
tepe, “Mevzu ülkemizi varmak istediği
noktaya hep beraber götürebilmektir.
AK Partinin temel siyasette oturduğu

zemin milletle
birlikte hareket
edebilmektir. 
Elitist yaklaşımla
değil katılımcı 
demokrasi gereği
yönetişimi esas
alarak milletiyle
konuşmak, dert-
leşmek ve hemhal
olmaktır” dedi.
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Ataşehir’i de
kazanacağız

KABAKTEPE İDDİALI

Osman N. Kabaktepe

Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı TMMOB

İstanbul Büyükkent Şubesi önünde
113 gündür devam eden 'Gezi İçin
Adalet Nöbeti'ne katılarak dayanışma
ziyaretinde bulundu. Odabaşı “Kepçe-
nin ilk ağaca vurulduğu an, ağacın
dibindeydim ve biz geleceğimize 

sahip çıkmak
için oradaydık,
şimdi geleceğimiz
yargılanıyor. Biz
bu hukuksuz 
durumu asla ve
asla kabul etmi-
yoruz. Adalet için
mücadele etmeyi
sürdürüyoruz”
dedi. I SAYFA 5

ç

Geleceğimiz
yargılanıyor

GEZİ DAVASI’NDA

Şerdil Dara Odabaşı 

Küçükçekmece İstanbul'da olası bir
depremde ağır hasar alacak ilçeler
arasında yer alıyor. Küçükçekmece'ye
sahil boyundaki Avcılar, 
Bakırköy gibi ilçeler de eşlik ediyor.
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Konserleri
bırak hizmet
üret İBB!

Esenler'de konuşan Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı Murat Kurum, İBB'ye 
yüklendi. Kurum, “17 Ağustos 
depreminin yıldönümündeyiz. 
Her fırsatta deprem meselesinin 
siyaset üstü olduğunu söyleyip de
hala depremi bir siyaset malzemesi
gibi kullananlara şunu söylemek 
istiyorum. Artık konseyler, çalıştay-
lar dönemi geçmiştir. Herşey ayan
beyan ortadadır. Konserleri bırakın,
depreme karşı hizmet üretin” 
dedi. I SAYFA 10
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Murat
Kurum

KUMBURGAZ VE TEPECiK 
BÖLGESi TEHLiKELi

ÇÜRÜK BiNALARI DEPREMDEN 
ÖNCE BiZ YIKIYORUZ

DEPREMiN NE ZAMAN 
OLACAĞINI BiLMiYORUZ

Şeref Madalyası
talebinde bulundu

Saadet Partisi lideri
Temel Karamollaoğlu,

iktidara ekonomi üzerinden
yüklendi. Karamollaoğlu,
“Sayın Erdoğan, en sevdiği
şeyi yaparak krize çözüm
bulmaya çalışıyor. 'Talimat
vererek' ekonomiyi dizayn edeceğini, düze
çıkaracağını düşünüyor; bu mümkün değil!
'Fiyatları düşürün' diyen Cumhurbaşkanı,
bu zarardan doğan bedeli yine vatandaşın
ödeyeceğini bilmiyorsa; vay halimize! 
Kusura bakmayın ama siz bu kafayla her
şeyi ucuzlatır, bir tek fiyatları ucuzlatamaz-
sınız. Çok yanlışlar yaparsınız”dedi.
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Siz bu kafayla çok
yanlış yaparsınız!

Türk Hava Yolları
(THY) salgın dö-

nemi sonrası hızla artan
yolcu talebine hazırlıklı
olmak için hem uçak 
filosunu hem de pilot 
sayısını yükseltmek için
bir çalışma başlattı. 2022
yılının ilk altı ayında uluslararası koltuk
kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket
yeni pilot alımı için bir ilan yayınladı. Bu
doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvu-
rular, Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com
adresinden gerçekleştirilebilecek.

ç

Türk Hava Yolları 
Pilot arıyor

Avcılar 
Denizköşkler

Mahallesi'nde dün
akşam saatlerinde,
iddiaya göre, Murat
Mimaroğlu eski eşi
Pınar İreç’in evine
geldi. Burada İreç’in
erkek arkadaşı olduğu iddia edilen
Şahin Arslan ile karşılaşan Mima-
roğlu, tartışma başlattı. Evin içinde
başlayan tartışma kısa sürede sokağa
taştı. Eski eş, eline aldığı bıçak ile
Arslan’ı defalarca bıçaklayarak olay
yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüphe-
liyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Avcılar’da
aşk cinayeti
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HABERİN

DEVAMI 

SAYFA 
6’DA KREDİ
BoRçlARI
ödenemiyor!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener “Biz 1999 yılında, 
Kandilli Rasathanesi olarak tüm Türkiye'yi 30 tane istasyonla izliyorduk. 
Şu anda 258 kayıt istasyonuyla tüm Türkiye'yi izleme şansımız var” diye konuştu.
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BUYUKCEKMECE
KABUSU BITIRDI

MÜGE CESUR
ÖZMEN

HABER



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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NEDEN INCIRNEDEN INCIR
YEMELIYIZYEMELIYIZ
Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem 
Arıburnu, incirin 6 faydasını anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Ağustos ve Eylül aylarının 
favorisi incir, yüzlerce mi-
nik tohumla dolu ve yeni-

lebilir yeşil veya mor kabuklarıyla 
hafif, ferahlatıcı ve oldukça lezzet-
li bir meyve. Bir porsiyon incir, bir 
adet orta boy incire denk geliyor 
ve yaklaşık 60 kalori içeriyor. Bir 
porsiyon incirde; 2 gram diyet lifi, 
175 mg potasyum, 25 gram kal-
siyum, A, E vitaminleri ve sağlık 
için oldukça faydalı olan antiok-
sidan maddeler bulunuyor. İncir 
bu zengin içerikleri sayesinde pek 
çok sağlık problemine karşı etkili 
oluyor. Acıbadem International 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Elif Gizem Arıburnu, ancak 
kilo verme sürecinde olan kişilerin 
ve diyabet hastalarının inciri gün-
de bir porsiyondan (bir adet) fazla 
tüketmemeleri gerektiği uyarısın-
da bulunarak, “Bunun nedeni ise 
incirin kan şekerini hızlı yükselten 
ve yine hızlıca düşüren bir meyve 
olması. Bu durum çabuk acıkmaya 
sebep olabileceği için kilo verme 
sürecinizi olumsuz etkileyebiliyor. 
Ayrıca diyabet hastalığınız varsa, 
ani kan şekeri yükselmelerine 
sebep olacağı için diyabet kontro-
lünü zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla 
bu semptomları önlemek için 
yanında ceviz, badem veya süt gibi 
protein içerikli gıdalar tüketme-
nizde fayda var. Sağlık proble-
miniz yoksa günde 2 adet incir 
tüketebilirsiniz” diyor. 

Sindirimi kolaylaştırıyor
Acıbadem International Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Elif Gizem Arıburnu, incirin 6 
faydasını anlattı; önemli öneriler 
ve uyarılarda bulundu!

İncir, içerdiği yüksek 
lif sayesinde bağırsaktaki 
sağlıklı bakterilerin besin 
kaynağı oluyor. Bu etkisiy-
le bağırsak hareketliliğini 
artırarak; sindirim sağlı-
ğını iyileştirmeye, dışkıyı 
yumuşatmaya, kabızlığı 
azaltmaya, gaz ve şişkinlik 
gibi şikayetlerin giderilme-
sine katkı sağlıyor. Sağlıklı 
bir yetişkinin günde en az 
25 gram diyet lifi tüketmesi ge-
rekiyor. Günde iki porsiyon incir 
yenildiğinde bu miktarın yaklaşık 
yüzde 20’si karşılanabiliyor.

Kalp ve damar 
sağlığını destekliyor

Vücudumuzdaki tüm sistemlerin 
eksiksiz çalışması için potasyum 
elzem bir mineral. Bir adet incirde 
175 mg potasyum yer alıyor. Potas-
yum mineralinin beslenme yoluyla 
yeterli miktarlarda alınması, damar 
içi basıncını azaltarak böbrekler-
deki süzme hızını artırabiliyor. Bu 
sayede yüksek tansiyon hastalığı 
olarak da bilinen hipertansiyonun 
dengelenmesine yardımcı olabi-
liyor. Yapılan çalışmalarda; incir 
özünün de içerisinde bulunduğu 
meyve kombinasyonlarının cilt 
hücreleri üzerinde antioksidan etki 
gösterdiği ve bu sayede kolajen yı-
kımını azaltarak cilt yenilenmesini 
desteklediği tespit edilmiş. Beslen-
me ve Diyet Uzmanı Elif Gizem 
Arıburnu, “Bu anlamda daha çok 
araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, 
günde bir porsiyon incir daha par-
lak bir cilde sahip olmanıza katkı 
sağlar diyebiliriz” bilgisini veriyor.

Tatlı ihtiyacını gideriyor
İncir zengin bir lif, bir başka 

deyişle posa kaynağıdır. 
Dolayısıyla tatlıya ihtiyaç 
duyduğunuzda doymuş 
yağ ve şeker içeren tatlılar 
yerine, lif ve doğal şeker 
içeren incirden faydalan-
manız kilo verme amaçlı 
uyguladığınız diyetleri 
sürdürmenize destek 
verecektir. Örneğin bir 
adet inciri 10 adet badem 
veya bir bardak süt ile 
yerseniz, kan şekerinin 

dengelenmesine ve yaşanan tatlı 
krizlerinin hafiflemesine fayda 
sağlayarak diyete uyumunuzu 
daha da arttıracaktır. Dolayısıyla 
kendinizi tok hissetmenize yar-
dımcı olacaktır.

Bağışıklığı güçlendirebiliyor
İncir kabuğunun muhteşem mor 

rengi, bu güzel meyvenin ne kadar 
çok antioksidan madde içerdiği-
nin  bir göstergesi. Bir antioksidan 
çeşidi olan flavonoidlerden ‘an-
tosiyanin’ maddesi hücrelerimizi 
oksidatif strese karşı adeta bir 
kalkan gibi koruyor. Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıbur-
nu, “Bu nedenle inciri yeterince 
temizledikten sonra kabuğuyla 
birlikte tüketmek hücrelerimizi 
zararlı bileşenlerden korumaya 
yardımcı olarak bağışıklık siste-
mimizin de güçlenmesine katkı 
sağlıyor.” diyor.  

Kemik sağlığı için önemli
İçerisinde bol miktarda kalsi-

yum ve magnezyum da bulun-
duran incir, mevsiminde taze ve 
düzenli tüketildiğinde kemikleri 
güçlendirmeye destek veriyor ve 
yaşa bağlı oluşan kemik erime-
sinin hızını yavaşlatmaya katkı 
sağlayabiliyor. 

SEMANUR POLAT

HAMILELIK sürecinin bebe-
ğin anne karnına düşmesinden 
önce başladığını vurgulayan 

Acıbadem Ankara Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. 
Dr. Emre Özgü ”Hamilelik öncesinde 
yapılacak olan sağlık kontrolü, dokto-
runuz ile birlikte hamilelik sürecinde 
karşılaşılabilecek riskleri belirleme ve 
en aza indirme konusunda oldukça 
faydalı olacaktır. Çünkü hamile kalın-
dıktan sonra yapılacak kontrollerde 
her zaman yeterli tedbiri almak müm-
kün olmamaktadır. Hamilelik öncesi 
süreçte, anne ve baba adaylarındaki 
mevcut rahatsızlıklar tespit edilerek 
bu rahatsızlıkların bebeğe etkileri 
belirlenir, riskler asgari düzeye dü-
şürülmeye çalışılır” dedi. Kalıtımsal 
geçiş riski olan hastalıkların önüne 
geçmenin önemine dikkat çeken Doç. 
Dr. Emre Özgü ”Örneğin, diyabet, 
kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon) 
gibi rahatsızlıkların kalıtımsal geçiş 
riski vardır. Mevcut hastalıklar, kulla-
nılan ilaçlar, kilo değişimleri, beslen-
me alışkanlıkları, varsa alkol, sigara, 
madde kullanımı, gebelik geçmişi, 
çocuklukta geçirilen ateşli hastalıklar, 
aşılanma şeması gibi bilgiler daha 
sağlıklı bir hamilelik planlamanıza 
yardımcı olacaktır. Birçok rahatsızlık 
bu dönemde erkenden tespit edile-
rek, gerekli tedbirlerin zamanında 
alınabilmesine fırsat tanımaktadır” 
diye konuştu. 

Ne yediğiniz çok önemli!
“Sağlıklı beslenme hamileliğin so-
runsuz geçmesi ve bebeğin gelişimi 
açısından önemli bir etkendir” diyen 
Doç. Dr. Emre Özgü, hamilelik süre-
cinin öncesinden başlayarak tüketil-
mesi gereken besinleri ve faydalarını 
şöyle sıraladı:
Folik Asit (Folat): Daha çok koyu 
yeşil yapraklı sebzelerde ve baklagil-
lerde bulunan önemli bir vitamindir. 
Suda eriyen bir vitamin olduğu için 
fazlası vücutta depolanmaz ve atılır. 
Hamile kalmadan önce ve hamileliğin 
ilk 3 ayında günde 400 mikrogram 
folik asit desteğinin, bir sinir sistemi 
bozukluğu olan Spina Bifida (belde 
açıklık) riskini ciddi oranda düşürdü-
ğü gösterilmiştir.
B12 VITAMINI: Folik asit gibi insan 
vücudunda depolanmayan ve besinler 
ile sürekli dışarıdan alınması gerek-
li olan bir vitamindir. Sinir sistemi 
gelişiminde ve kan yapımında önemli 
bir rol üstlenir. Besinler aracılığıyla 
yeterli miktarda B12 vitamini alsa-
nız bile bazı kişilerde bu vitaminin 
vücuda alınmasını engelleyen kalıtsal 
ya da sonradan gelişebilen durumlar 
olabilir. Bu gibi durumlardan kaçın-
mak ve gerekirse eksikliğin giderilme-
si için tedavi almak, hem bebek hem 
anne sağlığı için önem taşır.
KALSIYUM: Hamilelik sürecinde 
bebek, kendi kemik oluşumu için 

gerekli olan kalsiyumu 
anneden sağlar. Kalsi-
yum içeren gıdalar ba-
kımından fakir beslenen 
annelerde osteoporoz 
(kemik erimesi) gibi 
iskelet sistemi bozuk-
lukları daha sık göz-
lenecektir. Bu yüzden 
hamile kalmadan önce 
öğünlere yeteri kadar 
süt, yoğurt, balık gibi 
kalsiyumdan zengin 
besinlerin eklenmesi, hem bebek 
hem anne kemik sağlığı gelişimi için 
faydalı olacaktır.
ÇINKO: Bebeğin sağlıklı gelişimi 
ve bağışıklık sistemi için gerekli bir 
maddedir. Hamilelikte çinko seviye-
sinin azlığının, preeklampsi (gebelik 
zehirlenmesi), erken doğum, düşük 
gibi problemlere yol açtığına dair 
bilimsel kanıtlar mevcuttur.
IYOT: Annede tiroit bezi işlevleri 
için, bebekte ise sinir sistemi gelişimi 
için son derece önemli bir elementtir. 
Tüm dünyada, iyot eksikliği, çocuk-
lardaki zekâ geriliğinin en belirgin 
sebebidir. İyotlu tuz kullanımının 
zorunlu hale getirilmesiyle birlikte 
halen iyot eksikliği sorunu devam et-
mektedir. Eksiklik olması durumun-
da, iyot takviyesinin hamilelik öncesi 
dönemde kullanılması, anne ve bebek 
sağlığını olumlu yönde etkiler.

Bu besinlerden uzak durun
Hamilelikte uzak durulması gereken 
besinlere de dikkat çeken Doç. Dr. 
Emre Özgü ”Sigara, alkol, keyif verici 
maddeler başta olmak üzere, yapay 
tatlandırıcılar, yüksek miktarda ka-
fein içeren kahve ve çay gibi içecek-
lerin ve özellikle kalori bakımından 
da sorun yaratabilecek  çikolata gibi 
besinlerin, hamilelik döneminde fazla 
alınmasından kaçınılması önemlidir. 
Ayrıca içeriğinde kurşun gibi vücut-
ta birikerek zararlı olabilecek ağır 
metaller bulunduğundan, deniz dip 
balıklarının tüketiminin sınırlandırıl-
ması ve hatta tamamen engellenmesi 
gerekmektedir” dedi.

HAMiLELER iCiN
BESLENME ONERiSi

BAŞARI UZUN BIR YOLCULUK BIÇIMIDIR

Kabızlık 
problemi 
yaşıyor-
sanız, bir 
adet incir 
yedikten 

sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık 
edinin. İncirden alacağınız posa, yeteri 
kadar suyla birlikte tüketildiğinde ba-
ğırsak hareketlerini artırarak kabızlık 
probleminin çözülmesine katkı sağlı-

yor. Bu sayede bağırsak hareketleriniz 
hızlanıyor.

Kan şekerinizin yükselmemesi için 
incirin yanında ceviz, badem, süt veya 
yoğurt tüketin.  

İncir yüksek K vitamini içermesine 
bağlı olarak kan sulandıran etkiye 
sahip ilaçların vücutta emilmelerini ön-
leyebiliyor. Bu nedenle kan sulandıran 
ilaç kullanıyorsanız inciri bir porsiyon-
dan fazla tüketmeyin.

Bu üç kurala dikkat!Bu üç kurala dikkat!

??
Dyt.Elif Dyt.Elif 
GizemGizem

Doç. Doç. Dr. Dr. 
Emre Emre 
ÖzgüÖzgü

Hamilelik sürecinde beslenmenin önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkla-
rı ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü, anne adaylarının henüz hamile 
kalmadan önce “folik asit, B12, kalsiyum, çinko ve iyot” gibi kaynaklardan 
zengin besinlere ağırlık vermelerini tavsiye etti. Doç. Dr. Emre Özgü, hamile-
lik sürecinde dip balıklarının tüketiminden kaçınılması gerektiğini de söyledi

AYNUR CİHAN



İSTANBUL’DA dün etkili olan 
yağmurda Beykoz’daki sitede 
bulunan spor salonunun çatısı, 

yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğit-
men ve öğrencilerin salonda bulunduğu 
sırada meydana gelen olayda biri hafif, 
2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede 
tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü 
dehşet anları güvenlik kameraları 
tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 
eğitmen ve öğrencilerin panikle kaç-
maları ile bazı parçaların çocukların 
üzerine düştüğü anlar yer aldı. Yarala-
nan çocukların ailelerin henüz şikayetçi 
olmadıkları öğrenildi.

Çok şükür iyiler
Velilerden O.Ö., “Dün yaşanan sel 
felaketinde, yıldırım düşmesi sonucu 
Acarkent Coliseum’da bulunan spor 
salonunun yüzme havuzunun üzerin-
deki çatı çöktü ve kızım bir arkadaşıyla 
birlikte yıkılan çatının altında kalarak, 
suyun altında bir süre kaldıktan sonra 
baygın olarak sudan çıkarıldı. Diğer 
çocuk ise maalesef kafasından aldığı 
darbe neticesinde oluşan kırık nede-
niyle ameliyata alındı. Çok şükür şu 
an ikisi de iyi.” açıklamasıyla kızının 
hastanedeki fotoğrafını paylaştı.
Spor salonu yönetiminden olaya ilişkin 
yapılan açıklamada, “Değerli üyeleri-
miz ve ziyaretçilerimiz; bugün yağan 
şiddetli yağmur ile beraber Coliseum 
binasına paratoner olmasına rağmen 
yıldırım düşmüştür. Çatıya isabet eden 
yıldırımın etkisiyle kapalı havuz çatı-
sının bir bölümünde çökme meydana 
gelmiştir. Yaşadığımız bu doğal afet 
sonucu can kaybı olmaması tek tesel-
limizdir. Kulübümüz 16 Ağustos Salı 
günü itibariyle hizmet vermeye devam 
edecektir. Kapalı havuzumuz henüz 
belirlenmeyen tadilat süresince hizmete 
kapalı olacaktır.” denildi. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu
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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 12. Asliye Ceza Mah-
kemesi’ndeki ilk duruşmaya tu-
tuklu sanık Hakan Akçelik ge-

tirildi. Ölen Dilara Gül’ün annesi 
Neşe ve babası Arif Gül de duruş-
mada hazır bulundu. Sanık Hakan 
Akçelik, “Vefat eden ailenin acısını 
paylaşıyorum, çok üzgünüm” diye-
rek savunmasına başladı. Akçelik, 
“Olay tarihinde ölen kardeşimin 
üstünde koyu renkli kıyafetler 
vardı. Sokakta aydınlatma yoktu. 
Kendi şeridimde ilerlerken bir 
anda çarptığımı fark ettim. Bunun 
öncesinde kesinlikle kimseyi gör-
medim. Çarptıktan sonra hemen 
durdum. Yanına gittim yardımcı ol-
mak istedim. Çevredeki vatandaş-
lar ‘ambulans gelsin’ dediler. Bir 
anda bir grup üzerime saldırıp beni 
linç etmek istedi. Başka bir grup 
da beni oradan uzaklaştırdı. Beni 
300-400 metre ilerideki bir otele 
getirdiler. Burada polisin gelmesini 
bekledim. Yaşanan olaydan dolayı 
çok pişmanım. Benim de 4 yaşımda 
çocuğum var. Ailem mağdurdur, 

kirada oturuyoruz. Tahliyemi talep 
ediyorum” dedi.

Tahliyesini talep etti
Sanığın avukatı Erhan Oğuz Düzcü 
ise müvekkilinin kusuru olmadığı-
nı belirterek “Müvekkilimiz yeşil 
ışıkta geçmiştir. Hız sınırları dahi-
linde makul hızda ilerlerken kaza 
meydana gelmiştir. Görüntülerde 
maktülenin bu yolda kullanmaması 
gereken bir araçla, sağına soluna 
bakmadan müvekkilimin aracının 
önüne kırdığı ve trafik ışıklarının 
da yeşil olduğu görülmektedir. 
Emniyet şeridi bulunan bu yolda 
maktülün bu araçla seyretmesi 
zaten mümkün değildir. Müvekkili-
min hemen durmuştur. Ama tepki 
görmüştür. Bu kazadan dolayı ciddi 
psikolojik sıkıntılar duymuştur. 
Bu olay hayatı boyunca kendisini 
etkileyecektir. Tahliyesini talep 
ederim” dedi.

İfadeler çelişkili
Sanığın ifadesini ağlayarak dinle-

yen şikayetçilerden Neşe Gül ve 
Arif Gül ise kazanın nasıl meydana 
geldiğini görmediklerini ancak 
sanıktan şikayetçi olduklarını 
belirttiler. Gül ailesinin avukatı 
Vahit Kuzu ise “Sanık vekili olayı 
ajite ederek anlatmıştır. Fakat 
görgü şahitleri olayı farklı anlat-
maktadırlar. Şahitler çok hızlı iki 
araç geçtiğini sonrasında çarpma 
sesi duyup yerde yatan bir kız 
gördüklerini söylemişlerdir. Sanık 
ise ilk ifadesinde maktülü gördük-
ten sonra sola kırdığını, savcılıkta 
görmediğini, burada da görmedi-
ğini söylemiştir. Çelişkili ifadeler 
vardır. Muhtemelen sarı ışıkta bir 
an önce geçmek için hızını artırdığı 
için bu olay meydana gelmiştir ” 
dedi.

Tutukluluk devam
Mahkeme, tanıklar üzerinde 
baskı kurma girişiminde bulunma 
ihtimali bulunduğundan sanığın 
tutukluluk halinin devamına karar 
verildi. DHA

Şişli’de skuter kullanıcısı dansçı Dilara Gül’e (23) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 
tutuklanan ve 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sürücü Hakan Akçelik bugün hakim 
karşısına çıktı. Akçelik savunmasında “Çok üzgünüm. Kesinlikle kimseyi görmedim” dedi. Ölen Dilara 
Gül’ün annesi Neşe Gül ise “Yeterli değil, bence kaldırılmalı, yasaklanmalı, acılar yaşanmamalı” dedi

SULTANBEYLİ’de TEM Otoyo-
lu’nun ortasında bekleyerek 
hayatını tehlikeye atan yaya 

kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu 
kamerasına yansıdı. Olay, geçen pazar 
günü saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli 
TEM Otoyolu Bosna Bulvarı mevkiinde 
meydana geldi. Elinde poşet olan yaya, 
emniyet şeridinde bir süre bekledikten 
sonra otoyola doğru yürümeye başla-
dı. Seyir halindeki araçlara aldırmadan 
otoyolun ortasında beklemeye başlayan 
yaya, kazaya neden oldu. Sürücüsünün 
yayaya çarpmamak için hamle yaptığı 
araca arkasındaki 
araç çarptı. Kaza-
nın ardından araç-
lara bakan yaya, 
yolun ortasında 
beklemeye devam 
etti. O anlar cep te-
lefonu kamerasına 
kaydedildi. DHA

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kazaya neden oldu

SULTANBEYLİ’DE 2 kamyo-
nun çarpıştığı kazada 1 kişi haya-
tını kaybetti. Kaza, saat 10.00 

sıralarında Sultanbeyli, TEM Otoyolu, 
Kadıköy istikametinde meydana geldi. 
İddiaya göre; Mustafa Üçok yönetimin-
deki 05 ABA 917 plakalı yumurta yüklü 
kamyon, henüz bilinmeyen nedenle 
önünde ilerleyen Rıdvan İleri yöneti-
mindeki 65 ABH 890 plakalı alçı yüklü 
kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle Mustafa Üçok araç içerisinde 
sıkışırken, öndeki kamyon şoförü Rıd-
van İleri ve yanındaki İnan İleri yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta 
sıkışan Üçok’u çıkardı. Üçok, olay 
yerindeki tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. 

Maalesef kurtarılamadı
Ambulansa konulan Üçok, Kartal 
Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer 

kamyondaki hafif yaralı iki kişi, olay 
yerine gelen ambulansta tedavi edil-
di. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten 
sağlanırken, TEM Otoyolu Kadıköy 
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 
Kazaya karışan araçlar, vinçle yoldan 
kaldırılmasının ardından trafik nor-
male döndü. Polis kazayla ilgili soruş-
turma başlattı.  Öte yandan, Kamyon 
içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden 
Mustafa Üçok’un bir dönem amatör 
olarak Amasyaspor’da futbol oynadığı 
öğrenildi.  

DHA

Kamyonlar çarpıştı: 1 ölü

ACILAR BIR DAHA 
YASANMASIN

Sahte malzemeler 
ELE GEÇiRiLDi

Otomobil alev alev yandı

Olayın geçmişi

BÜYÜKÇEKMECE’DE yapılan 
operasyonda 60 bin 908 adet 
deterjan üretiminde kullanılan 

aparat, bin 350 litre sıvı ve 980 kilogram 
toz deterjan ham maddesi ele geçirildi. 
Operasyonda Y.K. isimli iş yeri sahibi 
gözaltına alındı. Şüphelinin ürünleri 
internet üzerinden ya da marketlere 
sattığı öğrenildi. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, 
Büyükçekmece’deki bir adreste sahte 
deterjan üretildiğine dair ihbar aldı. 
İhbarı değerlendiren ekipler,  tabelası 
olmayan iş yerini 3 ay süren teknik ve 
fiziki takiple izledi. Yapılan çalışmala-
rın ardından dün operasyon düzenledi. 
Adreste yapılan aramalarda 4 litrelik 
paketler halinde bin 250 adet deterjan, 
bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 
980 kilogram ham madde, 225 kilogram 
sofra tuzu, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 
843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet 
deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet 
çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 
700 adet toz deterjan paketi, bin 475 
adet çeşitli markalara ait boş karton 
kutu ele geçirildi.  İş yeri sahibi Y.K., 
polis ekiplerince yakalanarak gözaltına 
alındı. Şüphelinin daha önce de benzer 
suçlardan kaydı olduğu, ürettiği sahte 
malzemeleri internet üzerinden veya 
marketlere sattığı ortaya çıktı. Polis 
ekipleri orijinal ürünlerin kapaklarında-
ki marka ambleminin, sahte ürünlerde 
olmadığını belirterek, insanların detar-
jan alırken bu ayrıntıya dikkat etmeleri 
uyarısında bulundu. 

TEM Otoyolu’nun Kağıthane 
Sadabad Viyadüğü üzerindeki 
otomobil, alev alev yandı. O anlar, 

cep telefonu kameralarına yansıdı. TEM 
Otoyolu’nun Kağıthane’deki Sadabad 
Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir 
otomobil, saat 15.00 sıralarında, bilinme-
yen nedenle yanmaya başladı. Dumanları 
gören sürücü, otomobili emniyet şeridin-
de durdurdu. Durum, itfaiye ekiplerine 
bildirildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomo-
bile müdahale ederek alevleri söndürdü. 
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği 
yangın nedeniy-
le otoyolda trafik 
yoğunluğu meydana 
geldi. Otomobi-
lin yandığı anlar, 
sürücüler tarafından 
kaydedilirken, oto-
mobilden çıkan kara 
dumanlar ise viyadü-
ğün altında bulunan 
parktaki vatandaş-
larca cep telefonuyla 
görüntülendi. DHA

İDDİANAMEDE, Osmanbey Ha-
laskargazi Caddesinde 12 Temmuz 
2022’de saat 00.10 sıralarında meydana 
gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne 
ilerleyen Hakan Akçelik’in kullandı-
ğı otomobil, skuter kullanan Dilara 
Gül’e çarptığı anlatılıyor. Çarpmanın 
şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa 
düşen Gül’ün ağır şekilde yaralanarak 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybet-
tiği belirtiliyor. İddianamede, Şüpheli 
Hakan Akçelik hakkında “Taksirle 
ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 
yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Beykoz’da  etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu spor salonunun çatısı çöktü. Salonda 
bulunan çocuklardan ikisinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı



4 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

O luşturduğu altyapısıyla Sarı-
yer’den tüm Türkiye’ye eğitim im-
kânları sunan Sarıyer Belediyesi

eğitim kurumu Sarıyer Akademi ile İzmit
Belediyesi eğitim kurumu Çınar Akademi
arasında kurulan iş birliği Türkiye Akademi
adı altında örnek bir model oluşturdu. Yeni
eğitim – öğretim yılına başlayan Türkiye
Akademi’nin iki kurumu, tek bir çatı altında
buluşarak hedefleri daha da büyüttü. Kapı-
larını 2015 yılında çocukların ve gençlerin
eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla
açan Sarıyer Akademi ile İzmit Belediyesi
arasında geçen yıl başlayan ilişkiler, İzmit
Belediyesi bünyesinde kurulan Çınar Aka-
demi ile iş birliğine dönüştü. Türkiye Aka-

demi adı altında çalışmalarını birlikte sür-
dürme kararı alan kurumlar, eğitimde yerel
yönetimlerin ortaya koyduğu önemli bir
model olarak öne çıkıyor. İzmit Belediyesi
ev sahipliğinde Sarısu Kampı’nda düzenle-
nen iki günlük eğitimde buluşan kurum yö-
neticileri ve öğretmenleri; akademik
toplantılar, sunumlar, zümre toplantıları ve
içerik paylaşımlarının yanı sıra sosyal etkin-
likler de gerçekleştirdi.

Amaç çocuklara destek olmak

Sarıyer Akademi ve Çınar Akademi iş bir-
liği hakkında konuşan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, “Çocukların gelece-
ğine yön verecek uzman eğitmenlerimizle
güncel sınav sistemine en uygun eğitimleri
veriyoruz. Yerel yönetimlerin eğitim kurum-

ları içerisinde kendi yayınlarını çıkaran ilk
eğitim kurumu olarak öne çıkıyoruz. Ayrıca
yapay zekâ, matematik olimpiyatları eği-
timleriyle, öğrenci ve öğretmen gelişim
programı ile Türkiye’nin en prestijli üniver-
site ve okullarına binlerce öğrenci yerleştir-
dik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve
bazı okullarla da iş birliği yaptık. Eğitim
desteği sunduk. Tek amacımız var ki o da
hep daha fazla çocuk ve gencimize destek
olmak. Bu nedenle bizim gibi düşünen, eği-
time önem veren, birlikte çalışarak daha
çok üretebileceğimiz belediyelerimizle gör-
üştük. Çalışmalarımızı Türkiye Akademi
çatısı altında topladık.

İzmit Belediyesi bizi etkiledi

İzmit Belediyesi bizim paydaşımız oldu.

Çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren
gerek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hür-
riyet gerekse çalışma arkadaşlarının eğitim
konusundaki hassasiyeti bizleri çok etkiledi.
Bizler Sarıyer Akademi’de 7 yılık tecrübe-
mizi onlara aktarırken, onlar bize yeni bakış
açıları kazandırdı. Böylece iki kurumu Tür-
kiye Akademi adı altında birleştirmeye
karar verdik” dedi.

Öğrenciler hayallerine kavuşacak

Ücretsiz olarak hizmet veren Çınar Akade-
mi’de öğrencilerin, tecrübeli ve alanında
uzman eğitmen kadrosu ile hayallerine ka-
vuşabileceklerini belirten İzmit Belediye
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “
Çınar Akademi, Sarıyer Belediyesinin yıl-
lardır marka olmuş Sarıyer Akademi’den
feyz alarak eğitim alanındaki fırsatları İz-
mit’e sunabilmek adına başladığımız bir
projeydi. Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer Aka-
demi tecrübelerini bize aktararak en büyük
destekçimiz oldu. Bizler İzmitli öğrencileri-
mizi kaliteli eğitimle buluşturmak için Sarı-
yer Akademi ile çalışmaya, onların
tecrübelerinden yararlanmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

E skiden insanlar ev alabildikleri gibi,
ev alacakları yer konusunda tercih
şansına bile sahiptiler.

Bu yüzdendir ki, ”istediğin yerden ev ala-
bilirsin, evden daha önemlisi, komşudur,
buna dikkat et.” Denirdi.

Ya şimdi?
Bırakın komşu seçmeyi, yer seçme şansı

kalmadığı gibi, ev alma hayali bile kalmadı.
Öte yandan vatandaşlık alabilmek için ya-

bancılar sürekli Türkiye’de ev alıyorlar.
İstanbul’da yüzde 10, Antalya’da yüzde

20 ye çıkmış, satılan evler içerisinde yaban-
cıların oranı.

Bir ülke düşünün, kendi yurttaşları bıra-
kın ev almayı, ev kiralamakta bile zorlanır-
ken, ülkeyi yönetenler; satacak başka şey
kalmadığından toprak ve vatandaşlık sat-
maya başladılar.

Kuşkusuz Türkiye’de konut ve kira fiyatla-
rının fahiş miktarda yükselmesinin tek ne-
deni bu değil.

Ülkede aşırı yükselen enflasyonun konut
sektörüne olumsuz yansıması, finansal ola-
rak Türk lirasının döviz karşısında yitirdiği
değer nedeniyle insanların daha garantili ya-
tırım arayışı ve arz konusunda yeterli konut
üretilemeyişinin de çok önemli payı var
konut sektöründeki artışlarda.

Ancak her şeye karşın bir sosyal devletin
en önemli ve vazgeçilmez görevlerinden biri-
dir, yurttaşlarının barınma sorununu 
çözmek.

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektö-
ründe de maliyetteki yüksek artış dolaylı ola-
rak emlak fiyatlarını da artırıyor.

Giderek büyük kentlerden kırsala doğru
tersine göç başladı.

Bu sorun nasıl çözülür sorusu gerçekten
yanıtı hayli zor bir soru.

Ülkede fiyat istikrarı sağlanmadan, en-
flasyon aşağı çekilmeden, üretim artırılma-
dan ne gıda fiyatlarını ne günlük ihtiyaçların
fiyatlarını aşağı çekmek mümkün değil.

İnsanoğlu, açlığa, yokluğa, yoksulluğa
belli bir süre dayanırda, evsizlik, barınacak
bir yerinin olmaması dayanılacak gibi değil.

Bırakın işin ekonomik, sosyal yanını, bu
durum insanın onuruna, gururuna vurulmuş
en büyük darbedir.

Yaşadığım kent Bodrum’da kiraların yük-
sekliğinden dolayı tayin isteyen kamu görev-
lisinden geçilmiyor.

Birkaç aile birden aynı evi paylaşmak zo-
runda kalanlar var.

Bir devletin kendi vatandaşına yapabile-
ceği en büyük kötülük bu olsa gerek.

Peki çözüm nedir?

En başta alt gelir gruplarına yönelik sos-
yal konutlardan oluşacak, içerisinde tün sos-
yal donatılarıyla uydu kentler oluşturulabilir.

Bakanlıklar kendi birimlerinde çalışan
personellerine lojman yapabilir.

Tüm yüksek okul öğrencilerinin yararla-

nabileceği yurtlar inşa edilebilir.
Yatırımcı firmalara yapacakları tüm 

yatırımlarda önce çalışanları için kalacak
yer sağlama zorunluluğu getirilebilir.

Özellikle de Bodrum gibi turizm kentle-
rinde konut yerleşim alanlarıyla eğlence 
mekanları farklı bölgelerde oluşturulmalıdır.

Keza sanayi kentlerinde de yerleşim ya da
tarım alanları mutlaka farklı yerlerde 
olmalıdır.

Tüm bunlar gerçekleşirse,
Bir yandan yeterli ve ucuz sosyal konut

üretimi sağlanır, arz-talep dengesi makul bir
düzeye çekilir, gerekirse belli bir süre yaban-
cılara konut satışı durdurulursa öyle sanıyo-
rum bir nebze de olsa konut ve kira artış
sorununa çözüm getirilebilir.

Kuşkusuz serbest rekabet adı altında ka-
pitalizmin en ağır soygun düzeninde halktan
yana, emek eksenli davranan bir yönetim ol-
madan tüm bu saydığımız önerilerin pek bir
anlamı olmayacaktır.

O yüzdendir ki, çocuklarımız yatağa aç
girmesin, gençlerimiz umudunu yitirmesin,
memur, emekli aç, açıkta kalmasın, çiftçi

üretim yapabilsin, işçi evine ekmek götüre-
bilsin istiyorsak sorumlu yurttaşlar olarak
bize düşen önemli görevler var.

Her ne kadar bu iktidar hayallerimizi bile
çalmaya devam ediyorsa da bu ülkenin ger-
çek sahipleri olarak mücadeleden vazgeçme-
den, bu yönetimin işbaşından gitmesi için
çabalarımızı sürdürmeliyiz.

Biliyorum hepimizin endişeleri, kaygıları
var; yeni gelecek iktidarla ilgili.

Ancak öncelikli hedef bu insafsız, vicdan
yoksunu iktidardan kurtulmak olduğu gerçe-
ğini unutmamak gerekiyor.

İnanın gelecek hiçbir iktidar bugünkünden
daha kötü, daha acımasız olamaz.

Tüm eksikleri, yanlışları ve de çelişkile-
rine karşın mevcut iktidarın karşısındaki
muhalefetin, kendi ideolojik, siyasi talepleri
ve politikaları saklı kalmak kaydıyla, tez
elden bu hukuk tanımaz, kendi halkıyla bile
kavgalı iktidardan kurtulmak için iş birliği
yapmaları zorunluluğu vardır.

Bıçak kemiğe dayandı.
Bu yüce gönüllü halkın bu kadar ezil-

meye, aşağılanmaya tahammülü kalmadı.

Ev alma komşu al

İstanbulkart'ta 
online başvuru
Öğrencilerin ulaşım kartlarına kolayca
erişebilmesi için, Öğrenci İstanbulkart
başvurularına kolaylık getirildi. Başvurular artık
İstanbulkart Başvuru Merkezlerine yerine sadece
online olarak yapılacak. Kartlar, kayıt sonrasında
ev veya okul adreslerine gönderilecek. 
Dileyenler, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden
de Öğrenci İstanbulkartlarını teslim alabilecek

İstAnbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
yaşam kartına dönüştürdüğü İstanbulkartta
bir yenilik daha hayata geçiyor. Öğrenci İstan-

bulkart başvuruları, İstanbulkart Başvuru Merkezlerine
gitmeye gerek kalmadan sadece www.istanbulkart.istan-
bul  adresinden gerçekleştirilecek. Kart sahipleri, başvuru
süreci tamamlandıktan sonra arzu ettikleri teslimat seçe-
neğiyle yeni kartlarına ulaşacak. Teslimat tercihine göre
ücretsiz olarak kampüse veya kargo bedelli olarak adrese
gönderim yapılacak. Online başvuru ve ödeme sonrası
İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden de teslimat 
gerçekleştirilecek.

Başvurmak çok kolay

Yeni dönemde Öğrenci İstanbulkart başvuruları, İstan-
bulkart Başvuru Merkezleri yerine web adresinden yapı-
lacak. Öğrenci İstanbulkart almak isteyenler,
www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresini ziyaret ederek
birkaç adımla başvurularını gerçekleştirebiliyor. İlk adım
olarak web adresinden telefon numarasıyla giriş yapması
ya da kayıt olması isteniyor. Bireysel İstanbulkart profili
oluşturulduktan sonra ana sayfada yer alan ‘Kart Başvu-
rusu’ seçeneğine gidilerek, başvuru seçenekleri arasında
‘Öğrenci’nin seçilmesi ise diğer adımı oluşturuyor. Yön-
lendirmeler takip edilerek gerekli bilgiler doldurulduktan
sonra teslimat tercihi yapılarak başvuru sonlandırılıyor.
Üç farklı teslimat seçeneği sunulduğu Öğrenci İstanbul-
kart başvurularında İstanbul dışında teslimat yapılmıyor.
Mevcut Öğrenci İstanbulkart sahipleri yeni kart başvuru-
sunda bulunmadan mevcut kartlarını kullanmaya devam
edebilir.

İstanbulkart Mobil de kullanılabilir

İstanbulkart Mobil, fiziksel kart olmadan da dijital kart
sayesinde Marmaray dışında İstanbul içi tüm ulaşım
ödemelerini QR kodla yapabilme imkânı sunuyor. İstan-
bulkart Mobil üzerinden kişiye özel tanımlanan dijital
kart tüm indirim, aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirme-
leri saklı tutarak ulaşım ödemelerini gerçekleştiriyor. Diji-
tal Öğrenci İstanbulkart üzerinden QR kodla yapılan
ulaşım ödemeleri öğrenci tarifesi üzerinden hesaplanıyor.
Dijital kart, aktif öğretim hayatı bittikten 6 ay sonra tam
tarife üzerinden hesaplanmaya başlıyor. Öğretim haya-
tına 6 aydan uzun süre ara vermiş ancak tekrar öğrenci
olan kullanıcıların Dijital İstanbulkartı, belirli aralıklarla
sistemden sorgulanarak Dijital Öğrenci İstanbulkartına
dönüşüyor. Dijital kartın tam tarifede kalmaya devam et-
mesi durumunda aktif öğrencilik statüsü olan kullanıcıla-
rın ALO153 Çözüm Merkezi üzerinden kayıt açması
gerekiyor. ARİF ELMAS

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 
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Oluşturduğu altyapısıyla
Sarıyer’den tüm Türkiye’ye

eğitim imkânları sunan Sarıyer
Belediyesi eğitim kurumu
Sarıyer Akademi ile İzmit
Belediyesi eğitim kurumu 
Çınar Akademi arasında 
kurulan iş birliği Türkiye

Akademi adı altında 
örnek bir model oluşturdu

TÜRKAN ERVAN

SARIYER’DEN 
İzmİt’e!

Kadıköy depreme hazırlanıyor
Beklenen büyük İstanbul depremi doğrultusunda, Kadıköy Belediyesi yatırım ve projelerini büyütmeye devam ediyor.
Beton ve Zemin Test Laboratuvarı, Tam Donanımlı Arama Kurtarma Takımı, Her Binaya Afete Karşı Karekod, BAK’san
Yaşatırsın, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, Gezici Aşevi gibi birçok projeyle depreme karşı hazırlıklar sürüyor

17 Ağustos 1999’daki Mar-
mara depreminin üzerinden 23 yıl
geçti. Depremin üzerinden yıllar

geçmesine rağmen olası bir depreme karşı ne
kadar hazırız? Kadıköy Belediyesi, ilçenin
deprem bölgesinde yer almasından dolayı
olası bir afet sonrasında yaşanabilecek can
ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla
deprem farkındalık projelerini bir bir hayata
geçirmeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi,
güvenli kentlerin oluşması için öncelikli ola-
rak alt yapı çalışmalarının yapılmasını, yerle-
şim alanlarında zemin özelliklerine uygun
depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesini ve
deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı ol-
masını sağlamak için kurmuştur.

Bak Kadıköy

Kısa adı BAK Kadıköy olan Kadıköy Beledi-
yesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, 2005
yılında tamamı belediye çalışanlarından seçi-
len bir ekiple kuruldu. Ekip bugüne kadar İs-
tanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile bölge
tatbikatlarında kayıp arama, yangın ve sel
gibi çeşitli operasyonlarda görev aldı. BAK
Kadıköy İzmir depreminde Rıza Bey Apart-
manı'nda 4 yaşındaki Ayda bebeğe ulaşan ilk
ekip olmuştu. BAK Kadıköy 22 Mart
2022’de AFAD tarafından düzenlenen Orta
Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu sı-
navını başarıyla geçti ve Kadıköy Belediyesi

yerel yönetimler arasında bu akreditasyona
sahip ilk ve tek kamu kurumu olmaya hak
kazandı.

BAK’san Yaşatırsın

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün 21 mahalle-
sinde afetlerde hızlı müdahale yapabilecek
gönüllü ekipleri kurmak için ‘Mahalle Afet
Gönüllüsü’ eğitimleri de veriyor. BAK Kadı-
köy öncülüğünde “BAK’san Yaşatırsın” slo-
ganıyla düzenlenen eğitimlere katılan
Kadıköylü gönüllüler bireysel olarak afetler
konusunda eğitim alıyor, mahallesini afetlere
karşı dirençli hale getiriyor, afet öncesi risk ve
kapasite analizi yapabiliyor, olası afetler için
insani yardım ve müdahale kapasitesini yük-

seltmek amacı ile yapılacak çalışmalara gö-
nüllü olarak katılabiliyor. 

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı

Türkiye’nin afet ve depremler konusunda
eğitim veren ilk ve tek afet temalı parkı olan
Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlen-
dirme Parkı’nda 7’den 77’ye her yaş grubu
için afet bilinçlendirme eğitimleri gerçekleşti-
riliyor. Parkın ziyaretçileri eğitimlerin ardın-
dan Deprem Deneyim Odası, 5 Boyutlu
Sinema, Portatif Yangın Söndürme Simü-
lasyonu gibi uygulamaları deneyimleyerek
eğitimini pekiştiriyor. Belediyenin konusunda
uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştiri-
len programlarda ayrıca çocuklar için de Bir

Afet Masalı Müzikali, Afet Çantam Hazır
Eşini Bul, Afet Çantamı Topluyorum Tom-
bala, Afet için 24 saat Parktayız gibi açık
alan etkinlikleriyle de eğitimler verilmekte.
Kadıköy Belediyesi, olası afetlere karşı Kadı-
köylülerin toplanma alanına gidebilecekleri
noktaya en kısa güzergâhtan ulaşmayı gös-
teren karekod levhalarını ilçede bulunan 18
bin 300 binaya astı. Karekod uygulaması,
yerel yönetimler tarafından yapılan en kap-
samlı çalışma olma özelliği taşıyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere
hazırlamak için yaptığı çalışmalar kap-
samında bünyesine Gezici Aşevi ara-
cını da kattı. Tek seferde 3 bin kişilik
sıcak yemek yapma kapasitesine sahip
13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet
yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk
hava deposu, fırın, yemek dağıtma tez-
gâhı ve mutfak el aletleri bulunuyor.
Gezici Aşevi ve Mobil İkram araçlarına
sahip sayılı belediyeler arasında bulu-
nan Kadıköy Belediyesi sadece afetler
için değil gündelik yaşamda da bu hiz-
metini sürdürmekte. 

Gezici Aşevi



T ürk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’nin gezi davasında verilen
mahkumiyet kararlarına karşı baş-

lattığı Gezi nöbeti 113. gününde.
TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi
önünde başlayan nöbet, Ankara ve İzmir
başta olmak üzere birçok ilde 17.00-20.00
saatleri arasında gerçekleşiyor. Nöbete si-
yasetçiler, sendikalar, dernekler ve sivil top-
lum kuruluşları destek veriyor. Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın
16 Ağustos Salı günü gerçekleştirdiği daya-
nışma ziyaretine, Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen,
Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores
Dinçöz, Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şube Sekreteri Caner Altay, Ziraat Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Murat Kapıkıran, Kadıköy Kent Konseyi

Başkanı ve Kadıköy Mimarlar Odası Baş-
kanı Saltuk Yüceer olmak üzere çok sayıda
mimar mühendis ve şehir plancısı katıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı dayanışma ziyaretinde yaptığı
açıklamada “Geleceğimize sahip çıkmak
için oradaydık ve şu an geleceğimiz yargı-
lanıyor.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Komplo teorilerine gerek yok

“Hem meslektaşım Can Atalay, hem de
komşum mimar Mücella Yapıcı için bura-
dayım. Onlar yargılandı ve ben mahkum
edildiklerine inanmıyorum, çünkü burada
bir hukuki hata var ve bu hatadan en kısa
zamanda dönüleceğine inanıyorum. Mü-
cella Yapıcı Gezi’de olduğu kadar ben de
Gezi’deydim. Can Atalay Gezi’de olduğu
kadar burada bulunan herkes gezideydi.
Eğer yargılanacak birileri varsa o zaman
Gezi’ye katılan herkesin yargılanması gere-

kiyor. Bir suç varsa, tırnak içinde belirtmek
isterim, ‘oraya katılan milyonlar bu suçu
işledi’ o zaman. Bizim orada yaptığımız
hak aramaktı, geleceğimize sahip çıkmaktı,
geleceğimizi yargıladılar. Kendilerince bir
mahkumiyet kararı verdiler ama bu kararı
verenler bu karara inanmıyorlar. Farklı şey-
ler söyleniyor Gezi’yle ilgili, farklı komplo
teorileri kuruluyor ama ilk günden beri Ge-
zi’de olan, ilk kepçenin değdiği ağacın di-
binde olan bir arkadaşınız olarak
söylüyorum ki orada geleceğine sahip
çıkan bir sürü insan vardı, öyle komplo
teorilerine gerek yok… Biz geleceğimize
sahip çıkmak için oradaydık, bugün de bu-
rada Kadıköy Belediye Başkanı sıfatından
önce Şerdil olarak buradayım. Bana ne
görev düşüyorsa sizinle birlikte olmak, si-
zinle dayanışmak benim için büyük bir
mutluluktur. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.

B arış günlerinde, değil günlerin ayların
bile önemi olmayabilir. Ancak savaş
günlerinde durum hiç de öyle değildir;

hayatın, zamanın değeri saniyelerdedir, şehit sa-
yısının binlerle ifade edildiği birkaç gündedir. 10
Ağustos 1915’te Conkbayırı Muharebesi’nde ye-
nilen İngiliz, savaşı inatla sürdürmenin peşinde-
dir. 15 Ağustos’ta Kireçtepe yükseklerini ateş
altında bırakırlar, Arslantepe’ye saldırıya geçer-
ler. Geç haber alınması nedeniyle buraya kuvvet
gönderilemeyince Kanlıtepe
de düşer. Bu durum karşı-
sında Mustafa Kemal dur-
maz, Turşun köyüne gider ve
5. ve 9. Tümenlerden gön-
derdiği kuvvetlerle Kanlı-
tepe geri alınır. İngiliz
tehlikesi önlenmiştir.

Mustafa Kemal, bununla
da yetinmez, birliklerin ön
çizgilerine gitmek
ister. Ancak düşman torpi-
dolarının yaptığı ateşler yü-
zünden sırtın başındaki
yolda tıkanıp kalındığını
görür. Albay Mustafa
Kemal, 1914’te kaleme al-
dığı “Zabit ve Kumandan ile
Hasbihal” adlı kitapta yer
alan “Çatışmada yağan kur-
şun yağmuru, o yağmurdan
ürkmeyenleri, ürkenlerden
daha az ıslatır.” cümlesini tekrarlar ve bir sıçra-
yışla bu ölüm noktasını aşar. Ardından kurmay
başkanı ve askerler de geçerler. Mevziler karşı
taarruzla geri alınır. Mustafa Kemal, 5. Tümen
Karargâhı’na geldiğinde, “Tümen Komutanı
Yarbay Wilmer’e, kendisinin muharebe meyda-
nına geldiğinin kıtalara bildirilmesine dair emir
yazılması” nı ve bu emrin kıtalara ulaştırılma-
sını söyler. 

İngiliz, ertesi gün takviyeli kuvvetlerle yeniden
taarruz eder. Bu taarruz da 5. Tümen’e bağlı
alayların karşı koyması ile püskürtülür, düşman
ağır kayıp verir. İngiliz Generali Hamilton, du-
rumu Londra’ya rapor eder. Şöyledir raporda
yazılanlar: “Üzülerek söylemeliyim ki, Türkler
bizim bazı yeni birliklerimiz üzerinde manevi üs-
tünlük sağlamışlardır. Dolayısıyla eğer Çanak-
kale seferi çabuk ve başarılı bir sonucu
ulaştırılacaksa bana büyük çapta yardımcı kuv-
vetler gönderilmelidir… İyi komuta edilen ve ce-
saretle savaşan Türk ordusunun karşısındayız!”

Mustafa Kemal de Anafartalar Grubu’na
bağlı birliklere şu emri verecektir: “… Anafarta-
lar Grubu, karşısındaki düşmanı sarsacak, amaç
olarak tümünü denize dökmek üzere hareket
edecektir. Komutan ve subaylarla erlerin, söz gö-
türmez fedakârlıklarıyla bu amacın elde edilece-
ğinden eminim.” Bazı bölgelerin de Anafartalar
Grubu’na katılmasıyla cephe genişlemiştir. Mus-
tafa Kemal, cepheyi yeniden tetkik eder ve bazı
düzenlemeler yapar. 20 Ağustos’ta 1. Ordu Ko-
mutanı Mareşal von der Goltz, Karargâh’a gelir
ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Anafartalar
Cephesi’ne giderek gözetleme yerine çıkar. 

21 Ağustos sabahı, yani İkinci Anafartalar
Muharebesi öncesi de Mareşal Liman von San-
ders Çamlıtekke’deki Anafartalar Grubu Komu-
tanlığı Karargâhı’na gelerek Mustafa Kemal’le
görüşür. İngilizler, öğleden sonra 7. ve 12. Tü-
menler cephesine topçu ateşiyle taarruza geçer-
ler. Topçu ve piyadelerimiz de karşı ateşi
başlatırlar. Askerlerimizin süngü hücumu
ile “Yusufçuk, İsmailoğlu, Kayacıkağılı tepeleri”
nden düşman, ağır kayıplar verdirilerek püskür-
tülür. Muharebeyi her yönüyle yöneten Mustafa
Kemal’dir. Ertesi sabah Kayacıkağılı (Bomba-
tepe)’ndaki Türk mevzilerine yapılan taarruz da
püskürtülecek ve Mustafa Kemal, 5. Ordu Ko-
mutanlığı’na verdiği raporda şöyle yazacaktır:
“…Bugün yaptığım gözlemlere göre İngilizlerin
kayıpları çok fazladır. Buradaki İngiliz kuvvetin-
den bundan sonra etkili olacak bir hareket bekle-
miyorum.” 24 Ağustos’ta Başkomutan Vekili
Enver Paşa Karargâh’ı ziyaret eder ve kendisine
harita üzerinde bilgi verilir. 

27 Ağustos’a gelindiğinde İngilizler tekrar
Kayacıkağılı (Bombatepe) bölgesindeki siperlere
topçu ateşiyle taarruza geçerler. Anzak askerle-
rinin hedefi Bombatepe’dir. Muharebeler sıra-
sında Mustafa Kemal, 7. Tümen Komutanı
Albay Ali Remzi (Alçıtepe) Bey’e şu emri
verir: “Ben şu haberi bekliyorum: Siperlere
giren düşman mahvedilmiş, düşman siperlerine
askerimiz girmiştir. Bundan başka hiçbir haber
bence önemli değildir!” Karşı taarruz sonucu
düşman çok kayıp verir ancak “işgal ettiği siper-
lere” iyice yerleştiğinden tam sonuç alınamaz.
Türk askerleri Bombatepe konusunda ısrarcıdır
çünkü bu küçük tepe Arıburnu ile 9. Kolordu
arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Enver Paşa
ve Sanders Paşa’nın yaptığı yeni düzenlemeye
göre Anafartalar Grubu’ndaki tümenlerden iki
kolordu oluşturulacak (2. ve 15. Kolordular) ve

Mustafa Kemal’in emrine verilecektir.
Mustafa Kemal’in, 21 Ağustos muharebeleri

için yaptığı yorumlara göre; düşman, en az biri
taze olmak üzere üç tümenle taarruz etmiştir.
Amaçları, Arıburnu Grubu Cephesi’ni yarmak ve
doğuya ilerlemektir. Bu uğurda, İngiliz asilzade-
lerinden oluşan Norfolk Taburu’nu da feda eder-
ler. Düşmanın en kalabalık şekilde hücum ettiği

cephe 12. Tümen cephesi-
dir. Askerimiz de
hücumları “göğüs göğüse,
süngü süngüye” karşılamış
ve zafer kazanılmıştır.
İkinci Anafartalar Zafe-
ri’nin 107. yılında şehitleri-
mizi rahmet, saygı ve
şükranla anıyoruz.

İngilizler 19/20 Aralık
1915 gecesi Anafartalar-
Arıburnu bölgesinden giz-
lice çekilecektir.
Seddülbahir bölgesinden
çekilmeleri ise 1916’nın
8/9 Ocak gecesinde olacak-
tır. Ağustos sonundan son-
raki zaman diliminden
birkaç not paylaşalım.

Madam Corinne’e, kitap
ve hediyeleri için teşekkür
kartı yazan Mustafa

Kemal, Dr. Ernest Jackh’a da bir teşekkür mek-
tubu yazar. Jackh, Almanya’nın İstanbul Elçi-
liği’nde görev yapan ve Gelibolu savaşlarında
yaralanan, sakatlanan askerler için para topla-
yıp gönderen kişidir. Mustafa Kemal Sultane
Pétroff’a gönderdiği bir mektupla da Arıburnu
ve Anafartalar’daki başarılarını Bulgar Generali
Pétroff’a doğrudan iletmiş olacaktır.

20 Eylül geldiğinde, Mustafa Kemal rahatsız-
lanır. Sanders Paşa hem kendisini ziyaret edecek
hem de özel doktorunu gönderecektir. Bir ziya-
retçisi de Dr. Ernest Jackh’tır. Jackh, hatırala-
rında şöyle yazar: “Mustafa Kemal Bey, ağır
surette hastaydı ve bu yüzden kendisini ziyaret
için çadırına girdim. Malarya (sıtma) ya tekrar
yakalanmıştı. O kadar zayıflamıştı ki, ilkin tanı-
yamadım. Bununla beraber ateşli tabiatı, evvelce
sık sık yaptığımız, bütün gece devam eden çok
sevdiği görüşmeler gibi, bizi siyasî bir tartışmaya
daldırdı.”

Bu siyasî tartışmada şöyle demiştir Mustafa
Kemal: “Tam manasıyla Ruslar gibi karaya tıkıl-
dık. Ruslar çökmeye mahkûmdurlar; çünkü Bo-
ğazları kapayarak onları Karadeniz’e tıkadım.
Bu suretle müttefiklerinden ayrı düşürdüm.
Fakat biz de aynı sebep dolayısıyla yıkılmaya
mahkûmuz. Gerçekten biz, Akdeniz, Kızıldeniz
ve Hint Okyanusu sahillerine yerleşmiş bulunuyo-
ruz; fakat herhangi bir okyanusa çıkmayı göze
alamayız. Deniz kuvvetlerine sahip olmayan bir
kara kuvveti olmak itibariyle biz, yarımadamızı,
kara kuvvetlerini hiçbir tehdide uğramaksızın is-
tediği sahile getirebilen deniz kuvvetlerine karşı
savunmaya asla muktedir olamayacağız.”

Mustafa Kemal haklıdır. XIV. yüzyılda kuru-
lan Osmanlı askerî deniz gücü, birçok savaşı ka-
zanmış, sonraki yüz yıllarda da reform çabaları
içine girmiştir. Ancak Osmanlı donanması, XIX.
yüz yılın ilk yarasında Navarin’de imha
edilir. Sultan Abdülaziz döneminde ise yenile-
nir. Ne var ki, II. Abdülhamid’e miras kalan bu
büyük donanama da istibdattan nasibini alacak
ve Haliç’te çürümeye terk edilecektir. Tarihçile-
rin yorumlarına göre bu kararın altında yatan
neden; Deniz Kuvvetleri’nin kendisini tahtan in-
direceği vehmine kapılan II. Abdülhamit’in şüp-
heci ruh halidir.

Aralık ayına girildiğinde Sanders Paşa Karar-
gâh’a gelir ve getirdiği hava değişim izin yazısını
Mustafa Kemal’e verir. Üstün başarıları nede-
niyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası”
almış olan Mustafa Kemal 10 Aralık’ta İstan-
bul’a hareket eder. Çanakkale’den izinli ayrılışını
şöyle anlatır Salih Bey’e: “Ben düşmanın çekile-
ceğini anladığım için taarruz yapılmasını teklif
etmiştim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmedi-
ler. Bundan dolayı canım sıkıldı. Çok da yorgun
olduğum için izin alarak İstanbul’a geldim. Eğer
ben orada iken düşman şimdiki gibi çekilmiş ol-
saydı, herhalde daha çok sıkılacaktım. Burada
bulunmaklığım benim için bir talih eseridir.” 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, liyakat sahibi,
rastlantılara egemen olan bir gücün eseridir.
“Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesine, bu güçle
ulaşılmıştır. Bu gücün dayandığı aklı; emperya-
lizmin oyunlarına gelmeden, bir an önce hayatı-
mıza sokmalıyız ve Devlet’imizin siyasal İslam
denilen, din dışı, akıl dışı ve çağ dışı uygulama-
larla yönetilmesine dur demeliyiz.

Not: İkinci Anafartalar ile ilgili anlatım için
Prof. Dr. Utkan Kocatürk’ün Kaynakçalı Atatürk
Günlüğü ve Erol Mütercimler’in Fikrimizin Reh-
beri adlı kapsamlı eserlerinden yararlanılmıştır.
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İkinci Anafartalar 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi önünde 113 gündür devam eden
“Gezi İçin Adalet Nöbeti ”ne katılarak dayanışma ziyaretinde bulundu. Odabaşı “Kepçenin ilk ağaca vurulduğu an,
ağacın dibindeydim ve biz geleceğimize sahip çıkmak için oradaydık, şimdi geleceğimiz yargılanıyor.” dedi

GELECEGIMIZ
YARGILANIYOR

Maltepe şifa dağıttı
16 poliklinik içeren Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi yılın ilk
yedi ayında 150 bin 147 kişiye sağlık hizmeti sundu

MALTEPE Belediyesi Has-
tane Müdürlüğü’ne bağlı
Maltepe Belediyesi Tıp

Merkezi’nde yılın ilk yedi ayında 150
bin 147 kişiye sağlık hizmeti, 16 polik-
linikte 72 bin 782 kişiye sağlık, mua-
yene ve tedavi hizmeti verildi. Maltepe
Belediyesi’nin 2017 yılında Küçük-
yalı’da hizmete açtığı Maltepe Beledi-
yesi Tıp Merkezi, konusunda uzman
kadrosu ve teknik donanımıyla Mal-
tepe halkına sağlık hizmetleri sunuyor.
Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi’nde
yılın ilk yedi ayında aile hekimliği, acil
tıp, kulak burun boğaz, dahiliye, ağız
ve diş sağlığı, genel cerrahi, göğüs
hastalıkları, göz hastalıkları, çocuk
sağlığı hastalıkları, kadın hastalıkları,
beslenme ve diyetisyen, biyokimya,
radyoloji, beslenme ve diyetisyen, deri
ve zührevi hastalıkları ve psikolojik da-
nışmanlık polikliniklerinden 72 bin
782 kişi sağlık, muayene ve tedavi hiz-
metlerinden yararlandı.

Tam teşekküllü hastane gibi

26 bin 259 vatandaşa kan alma, kan
şekeri ölçümü, serum takılması, EKG,
müşahede, pansuman, tansiyon öl-
çümü, enjeksiyon, dikiş alımı ve atımı
hemşirelik hizmetleri verildi. Hemşire-
lik hizmetlerinde 7 bin 889 kişi mua-
yene edilirken, iş sağlığı güvenliği
hemşirelik hizmetinden 725, iş sağlığı
güvenliği doktor hizmetinden 425 kişi
faydalandı. 2 bin 95 kişinin evlilik ra-
poru, kan grubu, idrar tahlili ve sağlık
raporu hizmeti alması sağlandı. Rad-
yoloji, ultrason, mamografi, kemik
dansitometresi, patolojinin de arala-
rında bulunduğu radyoloji ve biyo-
kimya hizmetleri 30 bin 945 kişiye
sunuldu. Ağız ve Diş Sağlığı Poliklini-
ğinde diş dolgu, köprü ve kron siman-
tasyonu, diş çekimi ve diş taşı
temizliği, polisaj işlemlerinden bin 673
vatandaş yararlandı. Kurum ambu-
lansıyla bin 805 kişinin nakil hizmeti
sağlandı. 315 vatandaşa cenaze hiz-
metlerinde destek verildi.  
ÖMER FARUK ARPACIK

Mimar olacak çocuklar
Maltepe Belediyesi’nin hayata
geçireceği TOPUK Projesi’nin ikinci
etap toplantısında mimarlık
öğrencileri projelerini ortaya koydu

MALTEPE Belediyesi, başta kadınlar
olmak üzere vatandaşların toplu ulaşıma
güvenle ulaşmasını hedefleyen TOPUK

Projesi’nde (Toplu Ulaşıma Ulaşan Kadın) ikinci
aşamaya geçti. Maltepe Belediyesi Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü talebi ile Temmuz ayında gerçek-
leştirilen çalıştayın ardından, Türkiye’nin önde gelen
çeşitli üniversitelerinden Mimarlık Fakültesi öğrenci-
leri ile tasarım toplantısı gerçekleşti. Prof. Dr. Tür-
kan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tasarım
proje toplantısı iki oturumdan oluştu ‘’TOPUK Pro-
jesi’’nin ilk oturumunda öncelikle katılımcılar birbi-
rini tanıdı ve proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İlk gün oturumunda proje paydaşları ve katılımcılar
tanışma, kaynaşma etkinliği ve proje içeriği hakkında
bilgilendirme yapılırken,  Role play (Rol yapma)
yöntemi ile atölye çalışması yapıldı. İkinci gün otu-

rumunda ise 8 gruba ayrılan mimarlık öğrencileri ta-
sarımlarını tamamladıkları projeleri jüriye sunuldu.
8 grubun tasarımları arasından uygulanabilir olan-
lar seçilerek, seçilen projeler üzerinde çalışma yapıla-
rak geliştirilecek. Nihai proje, eylül ayında
uygulamak üzere hayata geçirilecek.

Deneyimlerimizi paylaşacağız

Toplantıda açılış konuşmasını Maltepe Belediyesi
Strateji ve Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan yaptı.
Keşan, ‘’Temmuz ayı ilk haftasında gerçekleştirmiş
olduğumuz ‘‘Topuk Projesi Çalıştay’’ından sonra
projenin ikinci ayağı olan  ‘‘Topuk Projesi Tasarım’’
toplantısında tekrar buluştuk. Çalıştayda yerli halk
ile birlikte bizlerin de tespit etmiş olduğumuz sorun-
ları çözüme kavuşturabilmek için uygun projeler ge-
liştirerek hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Daha

önce belediye olarak ‘‘Taktiksel Kentleşme’’ kapsa-
mında deneyimlerimiz oldu. Ve Topuk Projesi ile bir-
likte yeni deneyimler kazanmış olacağız. Bu
toplantıda geçmiş deneyimlerimizi sizlere aktarmış
olacağız’’ dedi.

Tasarımları öğrenciler geliştiriyor

Tasarım toplantısına katılım sağlayan mimarlık fa-
kültelerinin öğrencileri ile Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi çevresinde, alanda bulunan sorun-
ları tespit etmek için keşif gerçekleştirdi. Keşif incele-
mesini tamamlayan mimarlık fakültesi öğrencileri
TSKM çevresinde yaşayan, çalışan veya bu alanı
kullanan kişilerin, engellilerin, özellikle kadınların
toplu taşımaya ulaşırken yaşadıkları sorunların çö-
zülmesi, kullanılan yolların güvenli bir hale dönüştü-
rülmesini sağlayan tasarımlar geliştirileceği belirtildi.



T ürkiye Bankalar Birliği
(TBB) Risk Merkezi’nin
2022 Haziran’a ilişkin açıkla-

dığı veriler, bireysel kredi veya birey-
sel kredi kartı borcundan dolayı
yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı-
nın arttığını ortaya koydu. Buna
göre, bireysel kredi kartı borcundan
dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi
sayısı 2021 Ocak-Haziran döne-
minde 222 bin kişi iken, 2022 Ocak-
Haziran döneminde 471 bin kişiye
yükseldi. Aynı dönem aralığında bi-
reysel kredi borcundan dolayı yasal
takibe intikal etmiş kişi sayısı 474 bin

kişiden 584 bin kişiye çıkarken; bi-
reysel kredi veya bireysel kredi kartı
borcundan dolayı yasal takibe intikal
etmiş kişi sayısı ise, 603 bin kişiden
856 bin kişiye yükseldi. 2022 Hazi-
ran sonu itibarıyla bireysel kredi ve
kredi kartı borcundan dolayı banka-
larla yasal takip süreci devam eden
kişi sayısı 4 milyon 126 bin kişi oldu.

Ödemelerde esneklik oldu

Bireysel kredi kartını ödememiş ger-
çek kişi sayısı haziranda, bir önceki
aya göre ise 3 bin 953 kişi artarak 78
bin 799 kişiye ulaştı. TBB Risk Mer-

kezi’nden yapılan açıklamada, kredi
geri ödemeleri süresi konusunda
sağlanan esnekliklere ilişkin düzen-
lemelerin, yasal takibe intikal etmiş
kişi sayısındaki gelişmelerde etkili ol-
duğu belirtildi. Öte yandan, Risk
Merkezi verilerine göre, Haziran
2022 ayı itibarıyla bireysel kredi
kartlarını da içeren bireysel kredi-
lerde tasfiye olunacak alacaklar bir
önceki yıla göre yüzde 50 artış ile
30,7 milyar TL olurken, tasfiye olu-
nacak alacakların bireysel kredilere
oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,4
oldu.
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koç Holding, 2022 yılı ikinci
çeyrek bilançosunu açıkladı.
Bun göre şirket, ikinci çeyrekte

konsolide net dönem kârını (ana ortaklık
payı) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde
398 artışla 3,2 milyar TL’den 15,5 milyar
TL’ye yükseltti. 2021’in ilk yarısında 5,3

milyar TL olan holdingin net dönem kârı,
2022’nin ilk yarısında yüzde 317 artışla
22,2 milyar TL’ye yükseldi. 2022’nin ilk ya-
rısında Koç Holding’in kombine net
dönem kârı ise 46,1 milyar TL’ye yükseldi.
Holding, 2022 yılının ilk yarısında konso-
lide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir

elde ederken, 14,9 milyar TL kombine yatı-
rım gerçekleştirdi. İlk yarı finansal sonuçla-
rını değerlendiren Koç Holding CEO'su
Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında küre-
sel ölçekte devam eden belirsizlikler,
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu
dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına

rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilan-
çomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çe-
şitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam
tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir
dönemi geride bıraktık” dedi.
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TBB Risk Merkezi verilerine göre, geçen yılın ilk 
6 ayında kart ve kredi borcundan takibe düşenlerin
sayısı 603 bin kişi iken, bu yılın ilk 6 ayında bu sayı
856 bin kişiye çıktı. Haziran sonu itibarıyla toplam

4.1 milyon vatandaş yasal takipte bulunuyor

TeSk Başkanı: Esnaf emeklilerinin maaşı en
az asgari ücret düzeyinde olmalıTürkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşe-
hir’de yaptığı konuşmada, “En az asgari ücret düze-
yinde emekli aylığı almamız gerekiyor” ifadelerini
kullandı Kırşehir’de ziyaretlerde bulunan Palandöken,
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birlik başkanlarından
oluşan heyetle Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’yı
ziyaret etti ve ardından Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliğine (KESOB) gelen Palandöken, KESOB
Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanlarıyla gör-
üştü. Ziyarette konuşan Palandöken, şu anki enflas-
yondan hükümetin memnun olmadığını, fiyatların
yükselmesine akaryakıttan başka faktörlerin de etki etti-
ğini belirtti. Palandöken, “Biz sabahın seherinden gece
geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz.
Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18
saat çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız maaş
yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor. Biz di-
yoruz ki en az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı al-
mamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

Koç Holding yılın ikinci çeyreğinde net dönem kârını geçen yıla
göre yüzde 398 oranında artışla 15,5 milyar TL'ye yükseltti

millet kredi
BORCUNU

ödeyemiyor

Koç Holding Kârını beşe Katladı

100 bin kişi
radara takıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Motorlu
araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 
100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, motorlu
araç sektöründe haksız fiyat

artışına sebep olan 100 bin mükellefin
Bakanlığın “RADAR” sistemine takıldı-
ğını bildirdi. Nebati, yazılı açıklama-
sında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk
Analizi Genel Müdürlüğünün gayri-
menkul sektörünün ardından araç sek-
törünü olumsuz etkileyenler için de
harekete geçtiğini, kayıt dışı ekonomiyle
mücadelede son derece kararlı oldukla-
rını belirtti. Bakanlığın RADAR sistemi
sayesinde mali ve finansal verilerin sis-
temsel ve detaylı analizlerini gerçekleş-
tirdikleri bilgisini veren Nebati,
çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüt-
tüklerini kaydetti.

Gerekli işlemlere başladık

Nebati, gayrimenkul sektöründe ol-
duğu gibi araç sektöründe de suni fiyat
artışı yaparak arz-talep dengesini bo-
zanlara fırsat vermeyeceklerinin altını
çizerek, “Bu kapsamda, mükellefiyet
kaydı bulunmadan belli bir sayının üze-
rinde araç alım satımı yapan, ikinci el
araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına
ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebe-
biyet veren 100 bin mükellef Bakanlığı-
mızın RADAR'ına takıldı” ifadelerini
kullandı. RADAR sistemiyle araç alım
satımını mercek altına aldıklarını vur-
gulayan Nebati, şunları kaydetti: “Ek
olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı
yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında
da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen, piya-
sada spekülasyona sebebiyet veren
gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli
işlemleri yapmaya başladık. Saha dene-
timleri de sürüyor.” Bakan Nebati, kayıt
dışı mücadelede toplumun tüm kesim-
lerinin desteğinin büyük önem arz etti-
ğinin de altını çizdi. 

En aZ asgari kadar
emekli maaşı!
TESK Genel Başkanı 
Palandöken, “En az asgari 
ücret düzeyinde emekli aylığı
almamız gerekiyor” dedi

Türkiye’de satın alma
ve tedarik zinciri yönetimi
alanında faaliyet gösteren

Zer, The Stevie Awards tarafından
19’uncu kez düzenlenen The Interna-
tional Business Awards’tan (IBA)
ödülle döndü. Avrupa’nın en hızlı
büyüyen şirketleri kategorisinde
bronz ödül alan şirket, 5’i altın olmak
üzere 13 kategoride ödüle layık gö-
rüldü. Koç Topluluğu şirketlerinden satın alma ve tedarik
zinciri yönetimi alanında hizmet veren Zer, The Stevie In-
ternational Business Awards’tan 13 ödül aldı. Zer, Av-
rupa’nın hızlı büyüyen şirketleri arasında yerini alırken,
B2B e-ticaret platformu ZerOnline ve stratejik satın alma
platformu Promena ile 5 altın ödüle layık görüldü. Pro-
mena, 'Yılın İnovasyonu’ seçilerek ödüllendirildi. 

Lider şirketlere hizmet veriyor

Bu yıl, 67 ülkeden 4000 başvurunun değerlendirildiği Ste-
vie Ödülleri’nde 13 ödül kazanmış olmaktan gurur duy-
duklarını söyleyen Zer Genel Müdürü Mehmet Apak,
“Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde 20 yıla dayanan
uzmanlığımız ve geniş tedarikçi ağımızla, iş birliği ve gü-
veni yan yana koyduğumuz ticaret anlayışımızla, Türki-
ye’nin lider şirketlerine hizmet veriyoruz. Her sene
aldığımız ödüller, yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktasını
oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarı-
lara imza atarak satın alma ve tedarik zinciri yönetimindeki
uzmanlığımızdan daha geniş kesimlerin faydalanmasını
hedefliyoruz” dedi. 

Araplardan
Ruslara milyon
dolarlık destek
Suudi Arabistan Prensi El Velid bin Talal,
Rusya-Ukrayna savaşından önce ve sonra
Gazprom, Lukoil ve Rosneft’e 500 milyon
dolardan fazla yatırım yaptı

Suudi Arabistan Prensi El Velid bin
Talal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri ha-
rekat başlattığı günlerde Rus şirketle-

rine 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.
Bloomberg'in haberinde Prens El Velid'in yatırım
şirketi Kingdom Holding'in şubatta Gazprom,
Lukoil ve Rosneft'in çıkardığı depozito makbuzla-
rını satın aldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'ya askeri
harekatını 24 Şubat'ta başlatmıştı.Yatırımlara dair
detaylı bilgi verilmedi ve Suudi şirket yatırımlara
yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Söz ko-
nusu menkul kıymet sertifikalarının değeri savaş
başladıktan sonra hızla düştü. Savaşın ardından
Moskova'da ticaret durmuş ve Batılı ülkeler Rus-
ya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulamıştı. Prens El
Velid ülkesinin en zengin isimlerinden biri ve en
yüksek profilli uluslararası yatırımcılar arasında
yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mu-
hammed bin Selman'ın yönettiği varlık fonu ma-
yısta Kingdom Holding'in yüzde 16,9'luk hissesini
satın almıştı. Prens El Velid, 2017'de yolsuzlukla
mücadele soruşturması kapsamında diğer prens-
ler ve hükümet yetkilileriyle birlikte Suudi başken-
tindeki Ritz-Carlton otelinde gözaltına alınanlar
arasındaydı. Prens hakkında hiçbir resmi suçlama
yapılmamış ve hükümetle anlaşmaya vardıktan
sonra serbest bırakılmıştı.

Çok ciddi rakamlar ödendi

Kingdon Holding, şubatta Gazprom'un Ameri-
kan mevduat makbuzlarına 1,37 milyar riyal (365
milyon dolar) yatırım yaptı ve bu, şimdiye kadar
açıklananların arasında en büyük hisse oldu. Şir-
ket ayrıca aynı ay Rosneft'in küresel mevduat
makbuzlarına 196 milyon riyal (52 milyon dolar)
ve şubat-mart arasında Lukoil'in Amerikan mev-
duat makbuzlarına 410 milyon riyal (109 milyon
dolar) yatırım yaptı. Kingdom Holding 2020'den
bu yana küresel hisse senetlerine ve mevduat
makbuzlarına 3,4 milyar dolar yatırım yaptı. En
büyük hisse, Nisan-Ağustos 2020 arasında İspan-
ya'nın Telefonica şirketine yapılan 2,5 milyar riyal-
lik yatırıma aitti.

Zer'e başarı 
ödülü geldi
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu ve İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, ‘59. Ulusal 33.

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Tö-
renleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ için
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu-
luştu. Beştaşlar Cemevi’ni vatandaşların
hizmetine açan Kılıçdaroğlu, İBB işti-

raki KİPTAŞ’ın eski Hacıbektaş Otogarı arazisi
üzerinde gerçekleştireceği ‘KİPTAŞ Mihmandar’
projesiyle ilgili bilgilendirildi. İmamoğlu da İBB
Yayınları tarafından yayınlanan ve Hacı Bektaş-ı
Veli, Yunus Emre ile Ahi Evran’ı anlatan 4 kitabın
tanıtımını Hacıbektaş Meydanı’nda yaptı. Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, 16-17-18 Ağustos günlerinde gerçek-
leştirilecek “59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bek-
taş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat
Etkinlikleri” için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine
geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ha-
cıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile çok
sayıda milletvekili ve belediye başkanı tarafından
ilçe girişinde karşılanan Kılıçdaroğlu, ilk olarak
Beştaşlar Cemevi ve mesire alanının açılışını ger-
çekleştirdi. 

Projeye ilişkin tanıtım yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un
eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yoldaş ve be-
raberlerindeki heyet, cemevi ve mesire alanı açılışı-
nın ardından, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın
Hacıbektaş’ta “KİPTAŞ Mihmandar” adıyla yapı-
mını gerçekleştireceği toplu konut alanında incele-
melerde bulundu. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki
heyet, toplu konut projesiyle ilgili KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt tarafından bilgilendirildi. “Proje-
mizi hayata geçirirken, Anadolu'nun önemli kültü-
rel merkezlerini feyz aldık” diyen Kurt, şu bilgileri
paylaştı:  “3.800 metrekarelik bir alan. Yaklaşık 1
ay önce belediyemizden ihale yoluyla satın aldık. ‘4
kapı 40 makam’ öğretisinden de yola çıkarak, pro-
jemizi avluya açılan dört tane büyük kapıyla tasar-
ladık. Kırk makamı temsilen, dört bir tarafını farklı
boyutlardaki kemerlerle dönerek, buranın kültürel
değerlerini de projemize yansıtmak istedik, ki gele-
cekteki şehircilik anlayışımızı, bakış açımızı göster-
mek için. KİPTAŞ, yeni dönemde yaptığı tüm
projelerde çevre odaklı projeler yapıyor. Burada,
geri su kazanım sistemi ve güneş enerji panellerini

kullanarak, tamamen çevreci bir proje hayata ge-
çirdik. Projemizde tamamen bölgeden çıkan doğal
taşlarla çevre mantolamasını yapacağız. Avlu kıs-
mını etkinliklere, toplu yemeklere ve toplu bazı et-
kinliklere imkan sağlayacak şekilde tasarladık. 300
kişilik bir kapasitesi var. Tamamen modüler bir
proje yaptık ve burayı 7/24 yaşayacak bir proje ola-
rak tasarladık. Amacımız; bu kültürel değeri mo-

dern mimariyle birleştirip bir farkındalık yaratmak
ve Anadolu'da örnek rol model olmak istedik.
Proje zemin, artı 4 kat olacak. Yoğunluğun yüzde
25’ini kullanmıyoruz. Buraya ticari bir kaygıyla gir-
medik. Mevcut inşaat alanından daha az bir inşaat
alanı yaparak, örnek bir mimari, çevreci bir proje
hayata geçirmeyi arzu ettik.”  Kılıçdaroğlu,
Kurt’un sunumundan sonra araya giren İmamoğ-
lu’nun, “Kasım’da temel atalım, seneye de inşallah
burayı hazır edelim diyoruz. Seçim yorgunluğunu
burada atarız hep beraber” sözlerini tebessümle
karşıladı. Yaklaşık 50 bağımsız birimin hedeflen-
diği projenin temeli, tüm süreçleri tamamlandıktan
sonra KİPTAŞ tarafından kısa süre içinde atılacak.

3 eren 4 kitap

Kılıçdaroğlu’nun ilçeye ulaşmasından önce de İBB
Yayınları tarafından yayınlanan ve Hacı Bektaş-ı
Veli, Yunus Emre ile Ahi Evran’ı anlatan toplam 4
kitabın tanıtımı yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu,
Hacıbektaş Belediyesi önündeki ilçe meydanına
kurulan standa; “Hacı Bektaş Veli; Hayatı ve Dö-
nemi Üzerine Metinler”, “Fütüvvet ve Fütüvvet-
name; Makaleler” (Abdülbaki Gölpınarlı),
Fütüvvetname-i Bektaşiye” ve “A/Z Yunus Emre”
(Talat Sait Halman) isimli kitapları, kalabalık bir
vatandaş topluluğu önünde tanıttı. 2021’in
UNESCO tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Ahi
Evran'ı ve Yunus Emre'yi anma yıldönümü olarak
belirlendiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

HACIBEKTAS’TA
CEMEVI ACTILAR

selVİ 
sarITaç

HaBer

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ‘59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı
Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’
için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde buluştu

Beştaşlar Cemevi’ni vatandaşların hizmetine açan
Kılıçdaroğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın eski Hacıbektaş
Otogarı arazisi üzerinde gerçekleştireceği ‘KİPTAŞ 
Mihmandar’ projesiyle ilgili bilgilendirildi

“Göreve geldiğimiz 2019 seçimlerinden bu yana,
‘Türkiye'nin her yerine katkı sunacaksınız ve eli-
nizde bulunan imkanlarla mağdur olan, eksik bıra-
kılan bir yer var ise ülkemizde, gücünüz yettiği
kadar yanında ve yakınında olacaksınız’ diyen
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla,
özellikle ve özellikle Hacıbektaş ilçesiyle ilgili attığı-
mız her adımı, kendisiyle paylaşarak, konuşarak
hazırlıklarımızı yaptık. Buraya hizmet etmenin çok
büyük gururunu yaşıyorum. Kendimi şanslı ve bah-
tiyar bir kişi olarak buluyorum. Özellikle Hacıbektaş
ilçemize el birliğiyle hizmet etmenin onurunu yaşa-
yan bir Belediye Başkanınız, bir hemşehriniz, bir yol
arkadaşınız, can yoldaşınız olarak bu sene anma
törenlerine özellikle sevgili eşimle beraber geldik,
bu gururu hep birlikte sizlerle yaşayalım diye. Nice
yıllar bu ilim yuvasında, bu insanlık sofrasında bu-
luşmak bizlere nasip olsun. Hep beraber olalım.
Birliğimizi, beraberliğimizi artırsın. Hep beraber bir-
birimize umut aşılayalım. Ben çünkü buradan o
umudu yaşayarak, hissederek hep görevime dön-
düm. Elbette bu güzel duyguları paylaşıp, çoğalt-
mak hepimizin sorumluluğu. Allah hepinizi korusun.
Dualarınızı ve içinizden geçen o güzel duyguları biz-
den eksik etmeyin.”

Hazırlıklarımızı yaptık

ankara’da oturarak
sorunlar 
çözülemez
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çözülemeyecek
hiçbir sorunu yoktur. Ankara'da odalarda oturarak, bu sorunlar
çözülemez. Akılla mantıkla bilgiyle birikimle niye çözülmesin?" dedi

ChP lideri Kılıçdaroğlu, 17
Ağustos 1999 depreminin yıl
dönümünde, bir dizi ziya-

rette bulunmak üzere Yalova'ya geldi.
İlk olarak kent merkezindeki 'Deprem
Anıtı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, haya-
tını kaybedenler anısına gül bıraktı. Bu-
radaki fotoğraf sergisini de gezen
Kılıçdaroğlu, daha sonra tarım sektörü
temsilcileriyle bir araya geldi. Tarımsal
sorunların çözülmesi için Tarım ve
Orman Bakanlığı'nın revize edilmesi ge-
rektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu
Tarım Bakanlığı'yla tarım işini çözemez-
siniz. Bütün bakanlıkların hatta Türkiye
Cumhuriyeti devletindeki bütün yapısal
kurumların yeniden inşa edilmesi lazım.
Ahbap- çavuş ilişkisiyle bu işler yürü-
mez. Arkeoloğun Merkez Bankası'nda
ne işi var? Güreşçinin banka yönetim
kurulunda ne işi var? İşi layığıyla yapa-
cak olan kişilere vereceksiniz çünkü mu-
hatap olduğunuz zaman derdinizi
anlayacak bir adam olması lazım" dedi.

Siyasetin çözüm
üretmesi gerekir

Türkiye'nin çok büyük ve her açıdan
zengin bir ülke olduğunu belirten Kılıç-
daroğlu, "Benim kişisel inancım, felse-
fem, parti olarak da felsefemiz; bir
yerde sorun varsa o sorunu yaşayan in-
sanları çağıracaksınız veya siz ayağına

gideceksiniz, oturup konuşacaksınız.
Sorunu onlardan dinleyeceksiniz çünkü
onlar aynı zamanda çözüm de üretir.
Bu aslında siyasetçilerin kaçırmaması
gereken bir alan. Sorunu çözmek istiyo-
ruz, sorunu yaşayanla muhatap oluyor-
sunuz. Bir süre sonra sorunu
çözüyorsunuz. Minnet duyacak, siz de
minnet duyacaksınız. Siyaset kurumu,
sorun yaratan değil çözen kurum olmak
zorundadır" diye konuştu. Bilgi ve biri-
kimin önemini de vurgulayan CHP li-
deri Kılıçdaroğlu, "Türkiye
düşündüğünüzden çok daha büyük ve
çok daha güzel bir ülke. Olağanüstü
zenginliğimiz var ama bu zenginliğin ne
anlama geldiğini, bundan nasıl yarar-
lanmamız gerektiğini, siyaset kurumu
tam öğrenmiş değil. Ankara'da oda-
larda oturarak, bu sorunlar çözülemez.
Tam tersine sorunları bilen, alanı gezen,
sorunu yaşayanlarla oturan, konuşan
ve sorunları çözen yapıya ihtiyacımız
var. Bunun için de pek çok değişikliğe
ihtiyacımız var. Türkiye'nin çözüleme-
yecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün so-
runları çözülebilir. Akılla mantıkla
bilgiyle birikimle niye çözülmesin? Elin
oğlu sorunlarını çözüyor da biz niye çö-
zemiyoruz? Bu kısır anlayıştan siyaset
grubunu çekip, çıkarmak lazım. Onu da
yapacağız inşallah" dedi.  
NERGİZ DEMİRKAYA

Malezya
Kralı’na

nişan
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, resmi ziyaret için
Türkiye'de bulunan Malezya

Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-
Mustafa Billah Şah'a Devlet Nişanı tevcih
etti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Mer-
kezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni gerçek-
leştirildi. İki ülkenin milli marşlarının
okunmasının ardından Devlet Nişanı tevci-
hinin gerekçesi açıklandı. Malezya Kralı
Sultan Abdullah Şah'ın öz geçmişinin okun-
masından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan

ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah
sahneye davet edildi. Cumhurbaşkanı

Erdoğan, Malezya Kralı Sultan
Abdullah Şah'a Türkiye Cum-

huriyeti Devlet Nişanı tevcih
etti. Malezya Kralı Sultan

Abdullah Şah da
Cumhurbaşkanı Er-

doğan'a Malezya
En Yüksek Ulu-

sal Taç Nişanı
takdim etti.

DHA

Kraliçeyi ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah
Aminah Maimunah Iskandariah ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak An-
kara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mus-
tafa Billah Şah'ın eşi Kraliçe Tunku Azizah ile Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanede, ilk olarak Saz ve Söz
Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezen
Emine Erdoğan ile Kraliçe Tunku Azi-
zah, eserlere ilişkin bilgi aldı. İki lider eşi
daha sonra Nadir Eserler Kütüphane-
si'ne geçerek, buradaki en eski Osman-
lıca gastronomi kitaplarının sergilendiği
bölümü gezdi. Emine Erdoğan, burada
Kraliçe Tunku Azizah'a Malayca
Mesnevi ile himayelerinde İngilizce ola-
rak hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk
Mutfağı' kitabını hediye etti.
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K adınların üretmesi ve güçlenmesi
için her türlü çalışmayı titizlikle
sürdüren Esenyurt Belediyesi, an-

lamlı bir defileye imza attı. Esenyurt Güçlü
Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa gerçek-
leştirilen “Üreten Kadınlar” defilesinde,
Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde el sanat-
ları eğitimi alan kadınların tasarladıkları kı-
yafetler, Esenyurt Kültür Merkezi’nde
sergilendi. İlk turda kendi tasarımları ile
podyuma çıkan kadınlara ikinci turda ço-
cukları eşlik etti. Programa, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP
Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün,
CHP Esenyurt Kadın Kolları Başkanı
Emine Polat, Esenyurt Kent Konseyi Baş-
kanı Mehmet Hanifi Kaya, belediye başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda
vatandaş katılım sağladı. Renk renk, model
model ürünlerin sergilendiği defilede Esen-
yurt Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Or-
kunoğlu Oflazoğlu da dikilen kıyafetlerden
birini giyerek Esenyurtlu kadınlara destek

verdi. Program sonunda Başkan Bozkurt
kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek,
Esenyurtlu kadınlara desteğinin her zaman
devam edeceğini dile getirdi.

Birçok çalışma yapıyoruz

Esenyurtlu kadınların kendi ayakları üze-
rinde durabilmeleri ve üretime katkı sun-
malarını sağlamak amacıyla birçok çalışma
yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yaşam
içinde birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Bu
zorlukları aşmak için de daha donanımlı
hale gelmemiz lazım. Belediyenin de zor-
luklar içerisinde olan kadınlarımızın ya-
nında olması gerekiyor. Bu düşünceyle

göreve başladığı-
mız ilk günden
itibaren kadınla-
rımızın üretime
katkı sunmasını sağlamak amacıyla birçok
çalışma yapıyoruz. Bazı ailelerde kadınları-
mızın başka bir alanda çalışması çok
mümkün olmuyor ya da evinde üretmesi
gerekiyor. Kadınlarımızın kimseye muhtaç
olmadan kendi ayakları üzerinde durabil-
meleri için bir kurs açtık. Esenyurt Güçlü
Kadınlar Kooperatifi ile ortaklaşa yaptığı-
mız bir çalışma. Kadınlarımıza meslek
kursları veriyoruz, onlar da evlerinde elbise,
kıyafet dikiyor. Çok güzel bir defile yaptılar.
Kendi ürettikleri kıyafetlerle burada bir de-

file düzenlediler. Hem kıyafetlerin kendisi
çok güzeldi hem de sunarken bir manken
gibi sundular. Çok mutlu olduk. Bu çalış-
malarımız devam edecek” dedi.

Usta öğrenci oldu

Ev bütçesine katkı sunmak amacıyla başla-
dığı kursta “Usta Öğreticilik” belgesi aldı-
ğını ifade eden Kursiyer Naciye Açıkgöz,
“Bu kursa 2 yıl önce ev bütçesine katkı sun-
mak amacıyla başladım. Bütün kurslara
katıldım, sertifikalarımı aldım. İlk yazıldı-
ğım zaman birçok insan ‘bu yaştan sonra
ne yapacaksın sertifikayı’ dedi. Ben hiç
kimseyi dinlemedim ve kendimi ilerlettim.
Hocalık belgemi de aldım. Bu kadar ilerle-
yeceğimi düşünmedim ama bütün nakış-
ları öğrendim. ‘Yapamayacağım!’ diye bir
şey yoktur. Tüm kadınlar sırtındaki kam-
buru atsın ve gelsinler. Ben bu yaştan sonra
hoca oldum, görevime de başladım. Emek-
lerinden dolayı Esenyurt Belediye Baş-
kanı’mıza, müdürümüze, hocalarımıza ve
tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye
konuştu.

kadınlar tasarladı 
kadınlar sergıledı!

Esenyurtlu güçlü kadınların diktiği birbirinden şık kıyafetler
“Üreten Kadınlar” defilesiyle görücüye çıktı. Katılımın yoğun

olduğu defilede kadınlar, kendi diktikleri kıyafetlerle
podyumda boy gösterdi. Defileye katılan Esenyurt 

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kadınların 
kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve üretime katkı
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Kendi emeğini sahnede sergile-
diğini belirten Kursiyer Tuğçe Kı-
lınç ise şöyle konuştu: “Çok
mutluyum, kendi diktiğim eme-
ğimi sergiledim. İlk kursa başla-

dığımda dikiş dikmeyi bilmiyor-
dum ama şu an kendi elbisemi
dikebiliyorum. O yüzden emeği
geçen herkese binlerce kez te-
şekkür ederim.”

Kendi emeğimi sergiledim

Çatalca için
kalıcı çözüm

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçeyi ihtiyacı
olan hizmetlerle,
buluşturmaya devam 
ederken kronikleşmiş
sorunlara da kalıcı
çözümler üretiyor

ilçede, Cum-
huriyet Mey-
danı’nın altında

tamamlanmak üzere olan
otopark ile artık otopark
sorunu tarih oluyor. Yapı-
lan çalışmaları yerinde in-
celeyen Başkan Mesut
Üner, Çatalca’mızın
önemli sorunlarından olan
otopark sorununun çok
yakın zamanda ortadan
kalkacağını belirtti. İlçe
merkezinde köklü bir deği-
şikliğe giderek Çatalca’ya
yakışacak bir meydan dü-
zenleme projesini hayata
geçiren Belediye Başkanı
Mesut Üner, bu düzen-

leme kapsamında Ça-
talca’yı yepyeni bir Cum-
huriyet Meydanına
kavuştururken, meydanın
hemen altına da trafik sıkı-
şıklığına ve otopark soru-
nuna çözüm olacak 2 
katlı otopark yapımını
gerçekleştirdi.

2 katlı 300 araçlık
otopark yapıldı

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, yapımı ta-
mamlanmak üzere olan
otopark hakkında “İlçemi-
zin sorunlarına geçici 
değil kalıcı çözümler üreti-
yoruz.2300 m² den 11.000

m² ye çıkardığımız 
Cumhuriyet Meydanımızı
Çatalca’mıza yakışan bir
hale getirirken, meydanı-
mızın hemen altına da, 2
katlı ve 300 aracın park
edebileceği otopark yapı-
yoruz. Çalışmalarımız ta-
mamlanmak üzere. Çok
yakında değerli vatandaş-
larımızın hizmetine suna-
cağız. Günü geçirmek için
değil, Çatalca’mızın yarın-
ları için durmadan çalış-
maya devam edeceğiz”
sözlerine yer vererek oto-
parkın hayırlı, uğurlu ol-
masını diledi. 
BAHADIR SÜGÜR

Paşabahçe için
tam destek
Şişecam’ın cam ev eşya markası Paşabahçe, İstanbul’un 
sembollerinden olan tarihi tescilli Paşabahçe vapurunun
restorasyon çalışmalarına sponsor oldu. Paşabahçe, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Şehir Hatları tarafından
restore edilen tarihi tescilli Paşabahçe Vapuru’nun restorasyon
sponsorlarından biri olarak geminin camlarını temini etti

Yolcu taşımacılığında İstanbul’un vazge-
çilmez simgeleri arasında yer alan tarihi
tescilli Paşabahçe vapurunun yenileme ça-

lışmalarına Türkiye’nin lider cam ev eşyası markası
Paşabahçe  sponsor oldu. 1935’te İstanbul’da doğan,
bugün dünyanın 145 ülkesinde müşterileriyle bulu-
şan Paşabahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir
Hatları A.Ş. tarafından restore edilen vapurun gemi
camlarını tedarik etti. İtalya'nın Taranto şehrinde
Türkiye’nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa
edilen ve ismini İstanbul’un Paşabahçe semtinden
alan Paşabahçe vapuru, 1952 yılında hizmete girdi.
Döneminin en modern “Bahçe Tipi” vapurlarından
biri olarak 58 yıl boyunca sefer yaptı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Şehir Hat-
ları A.Ş. tarafından Haliç Tersanesi’nde 1,5 yıl süren
restorasyon çalışmaları ardından orijinaline uygun
restore edilen Paşabahçe Vapurunun tüm yolcu sa-
lonları, camlar, mobilyalar, kaptan köşkü ve personel
kamaraları yenilendi. İstanbul’un tarihi simgeleri ara-
sında yer alan Paşabahçe Vapuru, 70. yılında İstan-
bul Boğazı’nda yolcularıyla buluşmaya başladı.
Hayatı güzel yaşamak için ürünler sunan Paşabahçe,
marka ismini taşıyan Paşabahçe Vapuru yenileme-
sine destek olarak İstanbul’a güzellik katan bu proje-
nin parçası oldu.  DİLEK BOZKURT

Başakşehir tatbikat yaptı
Başakşehir Belediyesi,
17 Ağustos 1999’da mey-
dana gelen Marmara Dep-

remi’nin 23’üncü yılında,
Kayaşehir’de deprem ve tahliye tatbi-
katı gerçekleştirdi. İlçe sa-
kinlerini afetlere karşı
bilinçlendirmek amacıyla
kurulan Başakşehir
Arama Kurtarma Afet
Yönetimi (BAŞAKAY)
tarafından yürütülen tat-
bikat gerçeğini aratmadı.
Kayaşehir 8. Bölge’deki
deprem ve tahliye tatbi-
katı, farkındalık oluştur-
mak adına vatandaşların
evlerindeki ışıkları söndü-
rüp yakmasıyla başladı.
Senaryoya göre; BAŞA-
KAY ve zabıta ekipleri,

tatbikatın yapılacağı bölgeye ambu-
lans, arazöz, sepetli araç eşliğinde in-
tikal etti. Bir yandan vatandaşların
güvenli bir şekilde acil toplanma ala-
nında bir araya gelmesi sağlanırken

diğer yandan yaralı, engelli ve mah-
sur kalanlar ise ekipler tarafından
kurtarma araçlarıyla tahliye edildi.
Tatbikat sonunda Kayaşehir Kültür
Yaşam Parkı'ndaki Deprem Simülas-

yon Merkezi'nde iilçe sakinle-
rine temel afet eğitimi de
verildi.

115 bin 800 kişiye eğitim

Başakşehirlilere afet bilinci ka-
zandırmak ve temel afet eği-
timi vermek için kurulan
BAŞAKAY, bir buçuk yıl
içinde 115 bin 800 ilçe sakinine
afet eğitimi verdi. Verilen eği-
timler ile Başakşehir Beledi-
yesi, 2021 yılında İstanbul’daki
39 ilçe belediyesi arasında en
fazla afet eğitimi veren bele-
diye oldu.
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T ürkiye'de 21yıl önce Adalet diyerek, kal-
kınma diyerek yola çıkanlar, bugün ülke-
mizde ne adalet, ne de kalkınma bıraktılar.

AKP iktidar koltuğunda oturabilmek için, hiçbir
ilke ve değer dinlemedi, “Adalet ve Kalkınma” ke-
limeleri, parti logosunda asılı kalan, içi boş kav-
ramlara dönüştü. Millet 2014’de tarafsız
Cumhurbaşkanı olarak seçti, o da yine tarafsız
kalacağına dair namusu üzerine yemin etti. Ama
o önce, partisinin seçilmiş Genel Başkanına
darbe yaptı. Partiye el koydu. Ondan sonra da
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin nasıl siyaset ya-
pacağına, AK Partili siyasetçiler değil, Erdoğan
karar verir oldu.

Sonra neler olmadı ki dostlar!

O gün bugündür Türkiye kötü yönetiliyor. Malu-
mun ilamı; yeni değil çok zamanlar oldu, Yöney-
lem Sosyal Araştırmalar Merkezi’inin 27 ilde
2400 kişi ile yaptığı temmuz ayı araştırmasın da
katılımcılara yönelttiği “Türkiye nasıl yönetilmek-
tedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 63.7’si
“Kötü yönetilmektedir” yanıtını verirken yalnızca
23.1’i “İyi yönetilmektedir” yanıtını vermiş. Bir yıl
önce Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin
oranı yüzde 45,3’tü. MetroPOLL Araştırma Şir-
keti vatandaşa “Son zamanlarda ülkemizde eko-
nomi nasıl yönetiliyor?” diye sormuş. Ankete
katılanların yüzde 22,5’i “İyi yönetiliyor” derken,
yüzde 75,5’i “Kötü yönetildiğini düşünüyorum”
demiş. Ankete katılan AKP’lile rin yüzde 51’i,
MHP'lilerin yüzde 69,3’ü Türkiye’nin kötü yöne-
tildiğini düşünüyor, muhalefet partileri mensup-
larında ise bu oran yüzde 90’ların üzerinde
olmuş. “Malum olan” işte bu!

Ekonomi yerlerde sürünüyor

Yine malum olan bir başka husus da bugün Tür-
kiye’de bir ekonomik kriz olduğu gerçeğidir. Bir
takım teknik açıklamalara boğmadan malum
olanı söyleyelim: Dolar 18. TL’ye ulaştı, aşağıya
düşürülemiyor. Faizler Merkez Bankası’na rağ-
men yükseliyor. Cari işlemler açığının yıl so-
nunda 40 milyar dolara ulaşacağı söyleniyor;
ödemeler dengesini bulmak için uçan kuştan
dolar dileniyoruz. Dış ticaret açığı her geçen ay
artıyor; ihracat için yapılması gereken ithalatı
karşılayacak döviz karaborsa… Enflasyon yüzde
80’e dayandı. Devletin borçları nerelere ulaştı,
bilmiyo rum ancak vatandaşın bankalara olan
borçları çevrilemez boyutta. 15 Temmuz itiba-
riyle Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Mer-
kezi verilerine göre, bireysel kredi kartlarını da
içeren bireysel kredilerde takibe düşmüş alacak-
lar (vatandaşın borcu) bir önceki yıla göre yüzde
55 artış ile 30.5 milyar TL olmuş. Borcunu öde-
yemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise
mayıs 2022 itibarıyla 4 milyon 147 bin 977’ye
ulaşmış Ülkede bir ekonomik kriz yaşandığını
ülke yöneticileri de kabul ediyor; Cumhurbaş-
kanı, Erdoğan “Vatandaşımızı hayat pahalılığı al-
tında ezdirmeye ceğiz” diyor ancak umut Kaf
Dağı’nın arkasında; gelecek yılın mart ayında en-
flasyon hızı düşecekmiş! Az sabredin; gülersiniz
değil mi… Gülmeyin, ağlanacak halimize…

Yolsuzluk yoksulluğu getirir

Bakın Dostlar ! Yolsuzluğun olduğu yerde, yok-
sulluk da zirve yapar. Milletimiz bugün yoksul-
luğu, iliklerine kadar yaşıyor. Paramız bu
beceriksizlerin elinde pul oldu. Hayat pahalılığı
da, işsizlik de azdı. Bu kifayetsiz yönetim bizi,
dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden dü-
şürdü. Ama G-20 ekonomileri içinde, sefalet
şampiyonu yaptı. Milletimize Türkiye’yi, “En
büyük 10 ekonomi arasına sokacağız” sözü
veren Erdoğan, 21 yıl sonra ülkeyi buraya getir-
diği sefalet şampiyonu. Enflasyona, işsizliğe,
yoksulluğa ve sefalete batmış bir ülke… Kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s, ülkemizin
kredi notunu, B3 seviyesine indirdi. Bu, Moody’s
tarihinde, bizim ekonomimize verdiği en düşük
not. Türkiye ile aynı kategorideki ülkeler, Mol-

dova, Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Tacikistan,
Kırgızistan, Pakistan. Ülkeyi uçuracak diye pa-
zarladıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet siste-
minin, ülkeyi düşürdüğü lig işte burası. Bu notun
en önemli sebebi ne diye baktığınız zaman 
gerekçesi ne?

Meydanlar “açım aç” diye haykırıyor

Rekor üstüne rekor kıran cari açık ve bunun kar-
şılığında yetersiz kalan döviz rezervleri. Yolun so-
nundaki borç tsunamisini artık herkes görüyor.
Ama saray ve şürekâsı; “Biz büyümeye odaklan-
dık, gerisi bizi ilgilendirmiyor” diyorlar. İhracatı
sahipleniyorlar; ama rekorlar kıran ithalata, hiç
bakmıyorlar. Enerji hariç cari açık diyerek, cari
açığın danasını sahipleniyorlar. Ama cari açığın
anasını bir türlü sahiplenmiyorlar. Yine şişirdik-
leri ekonomi kendilerinden, ama ekonomiyi şişi-
ren enflasyon dışarıdan. Ne yaparlarsa yapsınlar.
Sebebi oldukları yoksulluktan kaçamazlar.
"Bizim emeklimiz, aslanın yediği ceylan etine,
ağzı sulanacak hale geldiyse; bizim işçimiz, yok-
sulluk sınırının altında maaş alıyorsa; ülkemizde
tencereler kaynamıyorsa, halkımız konteynırlar-
dan evine, çöp rızık topluyorsa…" Bu lafları tanı-
yacaksınız. Hafta pazarlarının atıklarını toplayıp,
evine götürüyorsa, meydanlar “açım aç” diye
haykırıyorsa,” Milletimiz; “Evinin kirasını ödeye-
miyorsa, suyunu, faturasını ödeyemiyorsa, ‘Yan-
dım Allah!’ diye haykırıyorsa, bu ülkeyi bu hale
kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi?” Evet 21
yıl önce bunları söylüyordu Erdoğan. Evet bu
hükümet bu ülkeyi bu hale getirdi. Erdoğan söy-
ledikleriyle sınandı ve bugün kaybetti. Milletimizi
kendi sebep olduğu yoksullukla ve hayat pahalılı-
ğıyla perişan etti.

AKP'nin tarım umuru değil

Tarımın Önemini Dünya Anladı, Bir Bizdeki Hü-
kümet Kavrayamadı. Türkiye’nin her yerinde ya-
şanan sorunlar, Edirne’de de yaşanıyor. Trakya
önemli bir sanayi ve tarım bölgesi. Trakyalı çiftçi-
lerimiz de, Edirneli çiftçilerimiz de diğer çiftçileri-
miz gibi artan maliyetlerin altında eziliyor. Son
bir yılda, DAP gübresi yüzde 194, ÜRE gübresi
yüzde 229 zam gördü. Geçen yıl bu zamanlar,
880 liraya dolan traktör deposu, bugün 2 bin 814
liraya doluyor. Çiftçinin traktörünü sürme mali-
yeti bir yılda üçe katlandı. İlaç, tohum, üretimde

kullanılan tüm
girdilerin fiyat-
ları, uçup gitti.
Tarımın en stra-
tejik sektörler-
den biri olduğu
bugün artık
dünyada kabul
görüyor. Küre-
sel salgının ar-
dından, dünya,
gıda güvenliği-
nin, gıda ege-
menliğinin
önemini çok
daha iyi anladı.
Gelişmiş ülkeler, diğer ülkeler çiftçilerini yalnız bı-
rakmadı, onlara destek verdi. Ama tarımın öne-
mini, bir bizdeki hükümet bir türlü kavrayamadı.
Çiftçiye 272 Milyar TL Borç Taktı, İthalatla
Dövdü, Tefecilerin Kucağına AttıKanunda yer
almasına rağmen, 2007’den bu yana, çiftçimize
verilmeyen tarımsal desteklerin toplamı 272 mil-
yar lira. Bir hükümet kendi çiftçisine borç takar
mı? Bunlar taktı. Çünkü bunlar için varsa yoksa
yandaş, varsa yoksa sarayın beslemeleri. Çiftçi-
miz umurlarında bile değil. Hak ettiği desteği
alamayan çiftçilerimizi; tefecilerin kucağına ittiler.
Son bir yılda tarımsal kredi borçları yüzde 53
arttı. 219 milyar liraya ulaştı. Erdoğan, alın teri-
nin karşılığını vermeyip, borca batırdığı çiftçileri-
mizi, bir yandan da ithalat sopasıyla dövdü.
Harman vakti ithalat kapılarını açtı, vergiyi sıfır-
ladı çiftçinin emek emek ürettiği ürününü, daha
elinden çıkmadan pul etti. Erdoğan hükümetleri-
nin 20 yılda yaptığı toplam tarım ve hayvancılık
ürünleri ithalatı tam 125 milyar 773 milyon
Amerikan doları. Türkiye tarımda kendine yeten
bir ülkeyken, bunların elinde dışa bağımlı bir ülke
oldu. İşte bu, beceriksizliğin, iş bilmezliğin danis-
kasıdır. Hep diyoruz; “Bunlar eve deli, ele iyi.”
Erdoğan kendi evindeki çiftçiyi perişan etti. Elin
çiftçisini ise abat etti.

Hak mıdır reva mıdır?

Bırakın Türkiye’yi, tüm Avrupa’yı besleyecek ce-
fakâr çiftçilerimiz, besicilerimiz, Erdoğan Şahsım
Rejimi elinde, topraklarını terk etmek zorunda
kaldı, tarlasını, çiftini, çubuğunu tefecilere kap-

tırdı. Kaptırmaya da devam ediyor. Bunu biz de-
miyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü’nün verileri söylüyor. Bugün; Adana’da,
Edirne’de, Konya’da toplam tarım arazilerinin
yüzde 23’ü, Aydın’da ise yüzde 26’sı borca karşı-
lık ipotekli… Yani çiftçinin tarlasının dörtte biri
rehin… Tarımın başladığı bu bereketli toprak-
larda, çiftçimizin içine düşürüldüğü bu durum,
hak mıdır, reva mıdır milletimize soruyoruz.

Çiftçiye vergisiz kırmızı mazot

Oysa bu ülkeyi akılla ve bilimle yöneterek, daha
fazla üretmek, refah içinde yaşamak, hiçbir çocu-
ğun yatağa aç girmemesini sağlamak müm-
kün… Ama iş bilenin, kılıç kuşananın… Hiç
kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede ekmek her-
kese yeter. Yeter ki; tarlaya karga, ambara fare, fı-
rına hırsız, memlekete haramiler dadanmasın.

Mızrak çuvala sığmıyor

“Âlim bazı şeyleri bilir, cahil her şeyi…” diyor,
Ahmet Hamdi Tanpınar… Ekonomist olduğunu
iddia eden, kendi aklını herkesten üstün gören
kibir abidesi, birkaç yıl önce meydanlarda, 
“Ekonominin sorumlusu benim, ben” diye
bağırıyordu. Ama bugün, yaptığı hataların so-
rumluluğunu kabullenmiyor. “Bu hatalar hangi
liyakatsizin marifeti” diye sorulduğunda, havaya
bakıp ıslık çalıyor. Memnuniyetler Erdoğan’a, şi-
kâyetler Bay Kemal’e… Erdoğan’ın yetkisi çok,
sorumluluğu hiç yok… “Faiz sebep, enflasyon
netice” dedi. Enflasyon canavarını durduk yerde
azdırdı. Sonra da bunun sorumlusu “Dış güçler,
bölgesel gerilimler, içerideki tamahkarlar…”

dedi. Ama mızrak çuvala sığ-
mıyor. Dünyada ortalama
gıda enflasyonu yüzde 13,
bizde yüzde 95. Yani dünya-
nın 7 katı. Dünyada gıda en-
flasyonunun en yüksek
olduğu dört ülkeden biriyiz.
Rakiplerimiz: Lübnan, 
Zimbabve, Venezuela…
Hepsi iflas etmiş ekonomiler.
Erdoğan koskoca Türkiye’yi,
iflas etmiş ülkelerin ligine
düşürdü.

Ticaretin ahlakı bozuldu

Yüksek enflasyon, sadece milleti-
mizin aşını, ekmeğini çalmıyor. Ticaret ahlakını
da bozuyor. Ticaretin en büyük sermayesi olan
güven ve itibar attığınız imzaya, yaptığınız kont-
rata gösterdiğiniz saygıyla kazanılır. Ama ülke-
mizde, akde saygı kalmamaya başladı. Bu
nedenle piyasada vadeler, her gün daha da kısalı-
yor. Saatler seviyesine iniyor. “Krediyle değil, na-
kitle çalışmak” yeni prensip haline geliyor. Hiç
kimse kontrat yapmak istemiyor. Saray’ın hata-
ları neticesinde azan enflasyon, firmaların iş-
letme sermayesini yedi bitirdi. Vergide
tahakkuk-tahsilat oranları, geçmiş yıllarla kıyas-
lanmayacak kadar düştü. Bu düşüşün bir nedeni,
sürekli çıkarılan mali afların vergi ahlakını boz-
ması, ödenmeyen verginin, ucuz bir finansman
aracı olarak görülmesi ise; diğer bir nedeni de,
vatandaşta artık vergisini ödeyecek takat kalma-
masıdır. Geçmiş yıllarda, tahakkuk eden vergile-
rin yaklaşık yüzde 80’i ödenirken, 2022’nin ilk
yarısında, aynı oran yüzde 70’in altına geriledi.
Dâhilde alınan KDV’deki tahakkuk-tahsilat
oranı ise, yüzde 31’lere kadar düştü. Yani tahak-
kuk eden verginin üçte biri bile ödenemiyor.

İyi sinyaller gelmiyor

Diğer taraftan şirketler kesimiyle ilgili, dışarıdan
iç açıcı sinyaller gelmiyor. Türkiye’nin dövize ihti-
yacı had safhada bunu biliyoruz. Peki döviz ar-
zını artıracak en önemli kalem ne? İhracat.
Ancak dış pazarlarda faaliyet koşulları giderek
zorlaşıyor. Ticaret ortaklarımızda giderek belirgin
hale gelen durgunluk riski, imalat sanayimizin iş-
lerine de yansımaya başladı. İstanbul Sanayi
Odası’nın, ana ihracat pazarlarımızdaki faaliyet
koşullarını ölçen ihracat İklim Endeksi, Tem-
muz’da kritik seviyelere geldi. Şubat 2021’den bu
yana, ihracat ikliminde devam eden iyileşme geç-
tiğimiz ay sona erdi. Yine imalat sanayi üretimi
için, önemli bir öncü gösterge olan, Satın Alma
Yöneticileri Endeksi, PMI, son beş aydır kritik
seviye olan 50’nin altında. Temmuz’da imalat sa-
nayi faaliyet koşulları, pandemiden bu yana, en
belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Firmalarımı-
zın işletme sermayesi eriyor. Dışarıda faaliyet ko-
şulları zorlaşıyor. Bu arada içeride krediye erişim
imkânları da daralıyor, kredi maliyetleri giderek
artıyor. Hükümetin sözde Türkiye Ekonomi Mo-
deli başlamadan bitti. Paramız pul oldu. Enflas-
yon azdı, cari açık rekordan rekora koşuyor.
Milletimiz Örs İle Çekiç Arasında SıkıştıŞimdi
de artık ekonomimiz yavaşlama sinyalleri veriyor.
Milletimizin her kesimi gibi, iş dünyamız da bu
kifayetsiz kadrolar elinde, ne yazık ki, “Örs ile
çekiç arasında sıkıştı.” Her gün, her saat bir deği-
şiklik, darbe üstüne darbe yiyor. Bu kadar belir-
sizliğin olduğu bir ortamda, bu kadar sık kural
değiştirildiği bir ortamda nasıl yatırım yapılır,
nasıl yeni iş imkânları sağlanır?

Gaz ve elektrik faturasından korkuyor

Derin bir fakirleşme yaşanan Türkiye'de vatan-
daşların çok büyük kısmı gelecek yıl zorunlu har-
camalar sonrasında cebinde kalacak paranın
daha da azalacağını düşünüyor. Ipsos'un 28 ülke
arasında yaptığı araştırma, vatandaşın önümüz-
deki yıl enflasyonun daha da fazla can acıtaca-
ğına inandığını ortaya koydu.

SON SÖZÜM; “Bu devir, sıradan insanın en
parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin,
tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak iste-
yen bir kuşağın devridir.” Dostoyevski – Budala
kitabından…

Yine malum
olan bir
başka husus
da bugün
Türkiye’de bir
ekonomik
kriz olduğu
gerçeğidir. Bir
takım teknik
açıklamalara
boğmadan
malum olanı
söyleyelim:
Dolar 18.
TL’ye ulaştı,
aşağıya 
düşürülemi-
yor. Faizler 
Merkez 
Bankası’na
rağmen 
yükseliyor.
Cari işlemler
açığının yıl
sonunda 40
milyar dolara
ulaşacağı
söyleniyor;
ödemeler
dengesini
bulmak için
uçan kuştan
dolar dileni-
yoruz. Dış 
ticaret açığı
her geçen 
ay artıyor...
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Türkiye'de yaşayanların yüzde 63'ü gelecek
yıl yaşam standardının daha da düşeceğini
düşünüyor. Türkiye bu oranla Ipsos'un 28
ülke arasında yaptığı son araştırmada gele-
cek yıla dair en umutsuz insanların yaşadığı
ülke olarak öne çıktı.  Araştırmaya göre dün-
yada önümüzdeki yıl harcanabilir gelirinin
düşeceğini en fazla düşünenler Türk  vatan-

daşları. Araştırmaya Türkiye'den katılanların
yüzde 58'i önümüzdeki yıl gerekli harcama-
ları yaptıktan sonra elinde kalan harcanabilir
gelirin azalacağını düşünüyor. Bu oran glo-
bal ortalamada yüzde 40 ile Türkiye'nin çok
altında.  Önümüzdeki ay elektrik gaz gibi fa-
turalarını ödemekte zorlanacaklarını düşü-
nenlerin oranı da Türkiye'de yüzde 73'e

kadar çıkmış durumda. Türkiye'de insanların
yüzde 80'i “gelecek yıl geçen yıl alabildikle-
rimi alamayacağım” diyor. Bu oranla Türkiye
gelecek yıla dair en endişeli insanların yaşa-
dığı ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'de va-
tandaşların yüzde 87'si gelecek 6 ay içinde
enerji faturalarının artmasını, yüzde 88'i ise
gıda fiyatlarının artmasını bekliyor.

En umutsuz insanlar olduk

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

Türkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTüTürkİye köTü
yöneTİlİyor!
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B oğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü 17

Ağustos Depremi'nin 23'üncü yıldö-
nümünde, Türkiye'de deprem risk-
leri konusunda farkındalık yaratmak
ve depreme karşı alınacak tedbirleri
hatırlatmak amacıyla basın toplan-
tısı düzenledi. Toplantı Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsu-
nami İzleme-Değerlendirme Merke-
zi'nde düzenlendi. 17 Ağustos
Depremi'nin 23'üncü yıldönümünde
düzenlenen toplantıda, Kandilli Ra-
sathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk
Özener, Boğaziçi Üniversitesi,
KRDAE Müdür Yardımcısı Deprem
Mühendisliği Ana Bilim Dalı Prof.
Dr. Ali Pınar, KRDAE Bölgesel
Deprem ve Tsunami İzleme-Değer-
lendirme Merkezi Müdür Yardımcısı
Dr. Selda Altuncu Poyraz konuşma
yaptı. 

Marmara'yı 
sürekli izliyoruz

Kandilli Rasathanesi
Müdürü Prof. Dr.
Haluk Özener
"Biz 1999
yılında,
Kandilli
Rasatha-
nesi olarak

tüm Türkiye'yi 30 tane istasyonla iz-
liyorduk. Şu anda 258 kayıt istasyo-
nuyla tüm Türkiye'yi izleme
şansımız var. Türkiye'de toplam 475
sensörümüz var. Bu sensörlerin ço-
ğunluğu Marmara Bölgesi'nde sayı-
ları da 262 adet. Civardaki ülkelerin
de istasyonlarından da bilgi alıyoruz.
İstatistiklere baktığımızda bu coğraf-
yada yılda 100 tane 4.0'dan büyük
deprem oldu ortalama. Bu coğraf-
yada belli bir büyüklükte deprem ol-
ması sürpriz değil" dedi. 

Tsunami beklemiyoruz

Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu yıl dep-
rem etkinliğine baktığımızda sadece
Marmara'da 518 tane deprem oldu.
Ülkemizin neredeyse tamamına ya-
kınının depremle karşı karşıya oldu-
ğunu görebiliyorsunuz.
Depremlerden sonra ikincil bir afet
de tsunami. Marmara'da

olacak tsuna-

miler, heyelanların yarattığı tsunami-
ler olacak. Marmara'da Uzak Do-
ğu'da olan bir tsunami gibi bir
tsunami beklenmiyor" diye konuştu. 

Tatihi yapılar takip altında

Özener, "Bütün tarihi yapıları izliyo-
ruz. Ayasofya Camii, Süleymaniye
Camii, Fatih Camii, asma köprüler
izleniyor. Kandilli olarak üstümüze
düşen görevleri yapmaya çalıştığı-
mız söyleyebilirim. Uzun yıllardır
enstitümüzün Ayasofya Camii'nde
yürüttüğü bir çalışma var. O çalışma
hala devam ediyor. Bununla ilgili
bütün raporları Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü'ne ilettik. Ayasofya Camii'ye
çevrildikten sonra da
özel bir çalışma baş-
latıldı. Biz anlıyoruz
ki orada daha detaylı
bir çalışma başlaya-
cak. Oradaki sensör-
lerin de artması ile
ilgili olan çalışma da

büyük olasılıkla
gerçekleşecek"

dedi. 
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Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli rasathanesi ve 

Deprem araştırma Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Haluk

Özener, “Marmara ile ilgili
tehlike diyoruz. Marmara'da
bir enerji birikiyor. Bunu hep

söylüyoruz. yıllar geçtikçe
biriken enerji miktarı da
artıyor dolayısıyla enerji

birikiyor. Biz biriken enerji
miktarını biliyoruz,  şu an bir

deprem olursa bunun
büyüklüğünün yaklaşık 

7.0-7.2 olabileceğini biliyoruz
ama ne zaman olacağını

söyleyemiyoruz” dedi

DEPrEMiN ayaK SESlEri
DUYULUYOR

Depremin
şiddeti kaç

olacak?
kandilli Rasathanesi

Müdürü Prof. Dr. Haluk
Özener, "Marmara ile
ilgili tehlike diyoruz.

Marmara'da bir enerji 
birikiyor. Bunu hep söylü-

yoruz. Yıllar geçtikçe 
biriken enerji miktarı da
artıyor dolayısıyla enerji

birikiyor. Biz biriken enerji
miktarını biliyoruz,  şu an
bir deprem olursa bunun
büyüklüğünün yaklaşık

7.0-7.2 olabileceğini 
biliyoruz ama ne zaman

olacağını söyleyemiyoruz"
şeklinde konuştu.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener “Biz 1999 yılında, Kandilli Rasathanesi olarak tüm 
Türkiye'yi 30 tane istasyonla izliyorduk. Şu anda 258 kayıt istasyonuyla tüm Türkiye'yi izleme şansımız var” diye konuştu.

Evlatlar için
nöbet çalıştayı
Diyarbakır annelerinin 'Evlat Nöbeti' çalıştay konusu oldu.
Medya Platformu Derneği ve MİSMED Sosyal Medya Derneği
tarafından düzenlenen 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'nın sonuç 
bildirgesi ise yarın Diyarbakır'da kamuoyu ile paylaşılacak

terör örgütü PKK tarafın-
dan çocukları dağa kaçırılan
ailelerin HDP Diyarbakır bi-

nası önünde bin 79 gündür süren nöbeti
akademik bir çalışmaya konu oldu. İs-
tanbul'da düzenlenen 'Evlat Nöbeti Ça-
lıştayı'nda annelerin duruşu farklı
açılardan değerlendirildi. Sonuç bildir-
gesi yarın Diyarbakır anneleri ziyaret
edilerek, kamuoyu ile paylaşılacak.
Medya Platformu Derneği ve MİS-
MED Sosyal Medya Derneği tarafın-
dan düzenlenen çalıştayda kurul
başkanlığını üstlenen AK Parti Nevşehir
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, annelerin
mücadelesini dünyaya duyuracaklarını
ifade etti. Açıkgöz, "Diyarbakır anneleri-
mizin onurlu direnişini, çetin mücadele-
sini, sosyolojik ve akademik olarak da
dünyaya duyurmamız gerekiyor. Olan
gariban çocuklara oluyor. Biz burada
bunu anlatmaya çalışıyoruz" diye 
konuştu.

Taslağı açıklayacağız

Çalıştay Koordinatörü Bitlis Eren Üni-
versitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr.
Adem Palabıyık ise, "Annelerin süreci
2019'da başladı. Süreç başlar başlamaz
bilimsel çalışmamızı yaptık. Çalıştay-
daki temel maksadımız ise ilk defa bi-
limsel ve akademik zemin oluşturmaktı.
Bütün akademisyenleri çağırarak konuş-
mak istedik. Bununla da kalmayacak,
oluşturduğumuz taslağı basına açıkla-
yacağız" dedi.

Hepsinin hikayesi farklı

Gazeteci Fatma Gülşen Koçak, "Ben
Diyarbakır'a gittiğimde 28 anne vardı.
Üç anne hariç hepsiyle birebir görüş-
tüm. Çoğunu evlerinde ziyaret ettim.
Acıyla harmanlanmış ama, tevekkül

etmiş, sabretmiş, dağ gibi annelerdi.
Hepsinin hikayeleri farklı. Koca yürekli
kadınlardı onlar" diye konuştu. Gazeteci
Zeynep Türkoğlu da, "Biz gazeteci ola-
rak oraya gittiğimizde yeterince sivil de-
ğildik. Yeterince sivil olmadığımız gibi,
yeterince güçlü de değildik. Çünkü o ço-
cukların annesi biz değildik. Biz gidip 15
dakika durmaya gayret gösterdik ama,
yıllardır aynı kapının önünde çocuğunu
bekleyen aileler var. Kavram olarak sivil-
liğin önemli olduğunu anlattığımızda,
bunu örneklendirmek adına annelerin
duruşu çok önemli" dedi.

ak Parti MKYK üyesi Orhan
Miroğlu ise, "Diyarbakır'da
bizim söyleyecek çok sözümü-
zün olması lazım. Yasin Börü'yü
hatırlıyorum. Diyarbakır halkı
bu konulara duyarsız değildi.
Yasin Börü ve arkadaşları hun-
harca katledildiği zaman, şunu
gördüm. Yasin Börü ve arkadaş-

ları katledildi-
ğinde,
maalesef Di-
yarbakır'ın
balkonlarında
bazı kadınlar
zılgıt çekmiş-
tir. Toplumun
bir kesimi
bunu zafer
olarak göre-
biliyor" dedi.

Çözüm
bulunmalı

YENiKONUT
kampanyası yolda

Bakan Kurum, Esen-
ler'de basın kuruluşların
temsilcileriyle bir araya

geldi. 19 Ağustos'ta Esenler'de Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
katılımıyla sahiplerine teslim edilecek
2 bin 30 konut hakkında bilgi veren
Bakan Kurum, gazetecilerin sorula-
rını da yanıtladı. Kurum, yeni konut
kampanyasının Eylül'de başlayaca-
ğını açıkladı. Detayları Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
açıklayacağını belirten Bakan
Kurum, kampanyaya Emlak Konut
Genel Müdürlüğü koordinesinde bir
çok firmanın katılacağını ifade etti.
Kurum, "Bu kampanya ile konut ve
kira bedellerinin daha da düşeceğine
inanıyoruz" dedi. Kentsel dönü-
şümde desteğin artacağını da vurgu-
layan Kurum, kira desteğinin 1150
liradan 1500 liraya çıkarılacağını
kaydetti. Kurum, firmalara da verilen
400 bin liralık desteğin 600 bin liraya
yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum
belediyelere de yüzde 50'ye kadar
faiz desteği verileceğini ifade etti.

Hak sahiplerine 
teslim edilecek

Esenler'de tamamlanan 2 bin 30
konut hakkında bilgi veren Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, "Esenler'de yaptığı-
mız 60 bin konut projemizi gerçek-

leştirdiğimiz alandayız. Türkiye'nin
en büyük kentsel dönüşüm projesi
olan bu proje dünyaya örnek olacak-
tır. Esenler'e kazandıracağımız 60
bin konut projesi kapsamında ilk
etapta 4 bin 941 konutun inşasına
başlamıştık. Bunlardan 2 bin 30'unu
tamamladık ve teslim etmeye hazır
hale getirdik. İnşallah iki gün sonra,
yani Cuma günü Sayın Cumhur-
başkanımızın tamamladığımız bu
konutların anahtarlarını hak sahibi
vatandaşlarımıza teslim edecek. 2
bin 833 konutumuzu da yılsonuna
kadar tamamlayıp hak sahiplerine
teslim edeceğiz" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu
kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine
inanıyoruz” dedi. Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira
desteğinin ise 1500 liraya çıkarıldığını belirtti. Bakan Kurum,
firma ve belediyelere de destek verileceğini kaydetti

ZAYİ İLANI
Belge Türü: Adisyon; 137001/139000 
seri nolu 40 adet belge türü, adisyon; 

1001-2050 seri nolu21 cilt ile 188701-188950
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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BU KIS ZOR 
GECECEK

ABD IC SAVAS 
PESINDE

RAZONI SURIYE’DE
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova 
Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuş-
mada ABD’nin egemen devletlerin iç işlerine kaba 
bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, “Provokas-
yonlar, darbeler, iç savaşlar düzenliyorlar” dedi

RUS RUS 
ASKERASKERi i 
GUCLERGUCLERiiNNii UYARDI UYARDIİSPANYA Savunma Bakanı 

Margarita Robles, Burgos’ta 
Silahlı Kuvvetler’e bağlı bir 

karargahı ziyareti sırasında bası-
na yaptığı açıklamada, Rusya’nın 
Ukrayna’ya saldırılarına ve bunun 
sonuçlarına karşı “birlik 
ve dayanışma” çağrısında 
bulundu. İspanyol Bakan, 
“Rusya Devlet Başkanı 
Putin, uluslararası topluma 
karşı yeni bir silah olarak 
enerji kesintilerini uygula-
yacaktır. Bu da zor bir kışın 
geçeceğine işarettir.” dedi. 
İspanya’da sol koalisyon 
hükümetinin aldığı ve 10 
Ağustos’ta yürürlüğe giren 
enerji tasarruf planına 
göre, kamu binalarında, 
ticari alanlarda, büyük 
mağazalarda, havaalanla-
rı, tren ve otobüs garları 
gibi ulaşım altyapılarında, 
kültürel alanlarda, oteller-

de klima kullanımının yaz boyunca 
27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca 
saat 22.00’den sonra kamu binaları, 
mağazalar ve alışveriş merkezlerinin 
vitrinlerinin ışıklarının kapatılması 
gerekiyor.

PUTİN, Moskova Ulusla-
rarası Güvenlik Konferan-
sı’nda yaptığı konuşmada 

ABD’yi sert bir dille eleştirdi. 
Konuşmasında ABD’nin tehdit, 
şantaj ve baskılarla bağımsız 
devletleri kendilerine boyun eğ-
meye zorladığını söyleyen Putin, 
“Amerika Birleşik Devletleri ve 
vasalları, egemen devletlerin iç 
işlerine kaba bir şekilde müdaha-
le ediyor. Provokasyonlar, dar-
beler, iç savaşlar düzenliyorlar. 
Tehditler, şantaj ve baskılarla, 
bağımsız devletleri kendi istekle-
rine boyun eğmeye, kendilerine 
yabancı kurallarla yaşamaya 
zorlamaya çalışıyorlar” dedi.

Batı kendisine düşman ediniyor
Putin, Batı’nın bu anlayışla 
kendisine yeni düşmanlar edin-
diğini ve Avrupa güvenliğini yok 
ettiğini belirterek, “NATO bloğu 
doğuya doğru ilerliyor, füze 
savunma sistemlerinin konuşlan-
dırılması ve taarruz kuvvetlerinin 

saldırı yeteneklerinin artırıl-
ması da dahil olmak üzere 
askeri altyapısını geliştiri-
yor. Bunun Avrupa’da gü-
venliği güçlendirme ihtiyacı 
olduğu ikiyüzlü bir şekilde 
ilan ediliyor, ancak gerçekte 
tam tersi oluyor” ifadelerini 
kullandı. “Batı, hegemonya-
sını sürdürmek için çatışma-
ya ihtiyaç duyuyor” diyen 
Putin, “Bu yüzden Ukrayna 
halkının kaderini hızlandırdılar. 
Rusya karşıtı projeyi uyguladılar, 
neo-Nazi ideolojisinin yayılması-
na, Donbas halkının katliamına 
göz yumdular” diye konuştu.

Tayvan için değerlendirme yaptı
ABD’nin Ukrayna’daki çatışmayı 
körüklediğini vurgulayan Rusya 
Devlet Başkanı Putin, benzer bir 
denemeyi Asya-Pasifik bölgesinde 
de yaptığını söyledi. ABD Tem-
silciler Meclisi Başkanı Nancy Pe-
losi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin 
açıklama yapan Putin, “Bildiğiniz 

gibi geçtiğimiz günlerde ABD bir 
kez daha kasten yangını körük-
lemeye ve Asya-Pasifik bölgesin-
deki durumu karıştırmaya çalıştı. 
Amerika’nın Tayvan macerası, 
sadece sorumsuz bireysel bir 
politikacının yolculuğu değil, aynı 
zamanda bölgedeki ve dünyadaki 
durumu istikrarsızlaştırma ve 
kaotik hale getirme amaçlı bilinçli 
ve amaçlı bir ABD stratejisinin 
parçasıdır. Diğerlerinin egemen-
liğine saygısızlığın yüzsüz bir 
göstergesidir. Bunu dikkatlice 
planlanmış bir provokasyon ola-
rak görüyoruz” dedi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita 
Robles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in “uluslararası topluma karşı yeni 
bir silah olarak enerji kesintisini kullana-
cağını ve zor bir kış geçeceğini” söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenski, gece 
saatlerinde yaptığı günlük 

ulusa sesleniş konuşmasında, Rus-
ya’nın Zaporijya Nükleer Santra-
li’nde ‘kışkırtıcı’ bombardımanına 
devam ettiğini belirterek, “Bütün 
bunlar, Rusya’nın, Rusya’ya güç-
lerini santralden çekmesi çağrısın-
da bulunan Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinin ve diğer 15 ülkenin 
(toplamda 42) güvenlik taleplerini 
reddettiğini açıkça gösteriyor. Bir 
terör devleti, özellikle böylesine 
hassas bir konuda uluslararası 
toplumun taleplerini tamamen 
görmezden geliyorsa, bu, acilen ha-
rekete geçilmesi gerektiğini açıkça 

göstermektedir” şeklinde konuştu.

Yaptırım çağrısını yineledi
Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki 
herhangi bir radyasyon kazasının, 
AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan 
ve daha uzak bölgelerdeki ülke-
leri etkileyebileceğini söyleyen 
Zelenski, “Bu konu zaten en 
yüksek -BM ve IAEA- uluslara-
rası düzeyde dile getirildi. Rus-
ya’nın nükleer şantajı devletler 
arasında da tartışılıyor. G7’nin 
dışişleri bakanlarından konuya 
dair açıklama yapılmıştı. Bu nük-
leer krizden Rusya’nın sorumlu 
olduğunu açıkça anlıyorlar. Ancak 
tartışmalardan ve çağrılardan 

Rusya’ya, Rosatom’a ve terörist 
devletin tüm nükleer endüstrisine 
karşı yeni sert yaptırımlara geçiş 
yapmamız gerekiyor. Tüm Rus 
birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın 
tesisten ve komşu bölgelerden 
derhal çekilmelidir” dedi.

Düşmana baskı uyguluyoruz
Cephedeki duruma dair de bilgi 
veren Zelenski, durumda geçen 
gün boyunca önemli bir değişiklik 
olmadığını, Ukrayna ordusunun 
Donbas’ta, Harkiv bölgesinde di-
renişinin devam ettiğini belirterek, 
“Ülkemizin güneyinde düşmana 
baskı uyguluyoruz” ifadelerini 
kullandı. DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın Zapro-
rijya Nükleer Santrali’nde ‘kışkırtıcı’ bombardımanına devam ettiğini belirterek, “Tüm Rus 
birlikleri, hiçbir koşul olmaksızın tesisten ve komşu bölgelerden derhal çekilmelidir” dedi

MISIR’IN Giza kentinde Pazar 
günü Ebu Seyfeyn Kilisesi’nde 
çıkan yangında hayatını kaybeden 

41 kişinin arasında, Mısırlı şarkıcı Mi-
retya Emad’in üçü çocuk 6 akrabasının 
bulunduğu açıklandı.

Açıklama, Mısır’da televizyonda 
yayınlanan bir müzik programıyla çocuk 
yaşta ünlenen şarkıcı Miretya Emad’in 
kendisi tarafından sosyal medya hesabın-

dan yapıldı. Emad açıklamasında teyzesi, 
iki kuzeni ve kuzeninin yaşları 3 ila 5 
arasında değişen 3 çocuğunun hayatını 
kaybettiğini ifade etti.

Giza kentinde Pazar günü yapılan ayin 
sırasında, ilk belirlemelere göre elektrik 
aksamının kısa devre yapmasıyla başla-
yan yangında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 
ölenlerden 15’nin çocuk olduğu ifade 
edilmişti.

Mısırlı şarkıcının acı günü!

AP’nin çalışması sonucu uydu 
görüntülerinden yapılan ana-
lizlerde, Ukrayna’nın Odessa 

Limanı’ndan 1 Ağustos’ta ayrılan 
“Razoni” isimli Sierra Leone bayraklı 
kuru yük gemisinin Suriye’nin Tartus 
Limanı’na vardığı belirlendi. Analiz-
lerde, Razoni’nin rengi, uzunluğu, ge-
nişliği ve güvertesinde bulunan vinçler 
tanınırken; geminin, yük gemilerinin 
uydudan takip edilmesini sağlayan 
“otomatik kimlik tanıma sistemini” 
12 Ağustos’ta Kıbrıs açıklarındayken 
kapattığı ve dün Tartus Limanı’n-
daki buğday silolarının yakınlarında 
demirlediği saptandı. 27 bin ton mısır 
taşıyan Razoni, ay başında Lübnan’a 
gitmek üzere Odessa Limanı’ndan 
yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, 22 
Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna 
ve BM arasında “Tahıl ve Yiyecek 
Maddelerinin Ukrayna Limanlarından 
Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” im-

zalanmıştı. Karadeniz’den tahıl ürün-
lerinin emniyetli sevki için oluşturulan 
Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 
Temmuz’da İstanbul’daki Milli Savun-
ma Üniversitesi yerleşkesinde faaliye-
te geçmişti. Müşterek Koordinasyon 
Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, 
Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) 
temsilcilerinin denetlemelerinin 
tamamlamalarının ardından “Razoni” 
isimli gemi, 3 Ağustos’ta İstanbul’dan 
ayrılarak Marmara Denizi’ne geçmişti.

16 gemi ayrıldı
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı 
Yuriy Vaskov, dün yaptığı açıklamada, 
tahıl koridorunun ilk iki haftasında 
Ukrayna limanlarından 16 geminin, 
dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım 
milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini 
teslim etmek üzere ayrıldığını be-
lirtmiş, ay sonuna kadar da en az 10 
gemiye daha yükleme yapılmasının 
planlandığını dile getirmişti.

Uydu görüntüleri, Ukrayna tahılını taşıyan ilk yük gemisi 
olan “Razoni”nin Suriye’ye vardığını tespit etti

MEKSIKA’YI FIRTINA VURDU
Nogales Sivil Savunma’dan 
yapılan açıklamada, “Sele 
kapılan iki kız ve bir kadın 

hayatını kaybetti. Nogales’te çıkan 
fırtınada, 11 kişi acil durum ekiple-
rince kurtarıldı. Hayatını kaybeden-
lerden ilki 56 yaşında bir kadındı. Bir 
başka talihsiz olayda, 6 ve 8 yaşla-

rındaki iki kız çocuğu, annelerinin 
yanında taksiyle yolculuk ederken 
akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. 
Anne araçtan çıkmayı başardı, ancak 
suyun yoğun şiddeti nedeniyle kızla-
rını kurtaramadı” denildi. Acil durum 
ekipleri, vatandaşları sele karşı dik-
katli olmaları konusunda uyardı.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Ünlü sanatçı Zihni Göktay, BirGün 
Gazetesi’nden Işıl Çalışkan Gönen’e 
konuştu. Dile kolay, 62 yıldır sanatla 

içiiçe bir yaşam. Cibali Karakolu, Pembe Kona-
ğın Gelinleri, Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Kome-
disi) gibi oyunlarıyla binlerce seyircinin kalbine 
dokundu Zihni Göktay. Elbette bunlarla sınırlı 
değil. Göktay’ı Lüküs Hayat’ı anmadan anlat-
mak pek mümkün değil. Tam 28 yıl boyunca 
Lüküs Hayat ile sahne alan Göktay, bir sanatçı 
olarak pek de lüks koşullarda yaşamadığını 
ifade ediyor. Devletin sanatçısına sahip çıkma-
dığından yakınan Göktay, “Son senelerde başı-
mızda bir yuvamız oldu da kiradan kurtuldum. 
İlk yıllar çok zordu. Şimdiki çocuklar arasında 
yedi senedir nişanlı olup da bir ev açamayanlar 
var” siteminde bulunuyor.

n 62 yıldır sanatla iç içe bir yaşam sü-
rüyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda 
ne görüyorsunuz?

O meşhur Türk sanat müziğindeki şarkı, 
“Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?” 
diyorum. E tabii sıkıntılı yıllar da oldu ilk 10-15 
sene içinde. Zaman zaman sanat hayatımızda 
da zorluklar yaşadık. Ama biz bunu bilerek, 
isteyerek seçtik. Şikâyet etmeye de hakkımız 
yok. Ama zaten mesleğimi çok seviyorum. Bu 
ülkede veya dünyada işini, aşını ve eşini seve-
ceksin. Onları iyi seçersen mutlu olursun.

n İşinizi aşkla yapıyorsunuz. Bunca 
yıldır hiç de kolay olmayan bu istikrarı 
sağlamanızın sırrı nedir?

Ben bu işi yapmak için 16 yaşımda Eminönü 
Halkevi’ne başladığım sırada amatörken de o 
aşk vardı. Tiyatro için “İki kalas, bir heves” de-
nir. Öyle değil. Tiyatroyu sevmek, seyirci olarak 
sevmek başka bir şey; tiyatroculuğu bu kadar 
yıl devam ettirmek başka bir şey. Çünkü inişli, 
çıkışlı dikenli yolları var. Bunları kabul etmek 
lazım. Uzun yıllar çok kötü şartlarda turneleri-
miz oldu. 60’lı yıllarda yaptığımız yolculuklarda 
otobüste çocuğu olan çocuğunu düşürür, böb-
rek taşı olan böbrek taşını düşürürdü. Karda, 
kışta yollardaydık. Biz görev çıktığı zaman 
Van’a da, Edirne’ye de, Hakkari’ye de, Artvin’e 
de gideriz. -15 derecede turne yaptık, 50 dere-
cede Urfa’da Açıkhava sahnesinde de oynadık. 
Sonra Türkiye gelişip büyüyünce bunlar da 
düzeldi ama buna rağmen “Ben yapamam, çok 
zor işmiş bu” demedik. Bize verilen her rolü 
oynadık. 10 sene özel tiyatrodaydım Ankara 
Meydan Sahnesi’nde. Orada patron hangi rolü 

verirse oynarsın. Sonra 1973’te Şehir Tiyat-
roları’na katılınca resmi hizmette genel sanat 
yönetmenliği hangi rolü verirse onu oynadım. 
A la carte seçme olanağımız yoktu. Hep tabldot 
yedim ben. (gülüyor)

n Aslında tiyatrocular günümüz ko-
şullarında da çok zor şeyler yaşıyorlar. 
Hem ekonomik kriz, hem pandemi etki-
siyle birçok tiyatro kapandı. Nasıl görü-
yorsunuz tiyatroların akıbetini?

Yarama tuz bastınız. Hiç iyi görmüyorum. 
780 bin kilometrekarelik bu vatan toprağında 
maalesef tiyatro salonlarımız yetersiz.

Olanlar da kapanıyor zaten malum şartlardan 
dolayı...…

Bir sürü hevesli evladımız var. 15-20 kişi top-
lanıp bir bodrum katı buluyorlar, 40-50 sandal-
ye koyup oda tiyatrosu kuruyorlar. Birileri kura 
ile çekilen salonlarda tarih alıp orada oynaya-
cağız diyorlar. Bazı belediyeler sağ olsunlar sa-
lonlarını açıyorlar. Mesela Kadıköy Belediyesi, 
Özgürlük Parkı’nı bir ay boyunca özel tiyatrola-
ra açıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nde de çok 
güzel sanat etkinlikleri var. Onlarla da iftihar 
ettim, tebrik ettim.

n Tüm bunlar yeterli mi sizce?
Bunlar yeterli değil. Taşıma suyuyla değir-

men dönmez. Ben birçok turnede salon bula-
madım. Mesela bundan 45 sene önce Isparta’da 
salon yoktu ama tiyatroya ilgileri vardı, tiyat-
royu istiyorlardı. Spor salonunda tribünlerden 
bir tanesini kapatıp sahne kurdular ve ben o 
tribünlerin önünde oynadım. Ürgüp’te, Göre-
me’de bir düğün salonunda, toplantı salonunda 
Pembe Konağın Gelini’ni oynadık. Dekoru 
kısmen kurduk, en işimize yarayanları kullan-
dık. Sonuç olarak salon yok.

n Tiyatrocuları nasıl bir destek rahat-
latır?

Bu, “Al sana şu kadar para” demekle çözüle-
cek bir durum değil. Bir kere salon sorununun 
çözülmesi ve bazı vergilerin tiyatroculardan 
alınmaması lazım. O salonlara verilen kiralar 
çok fazla. Ayrıca vergiden belediye rüsumunun 
kaldırılması gerekiyor. Onu almasalar daha iyi. 
Bu memlekette neler kaçtı? Neler geldi, neler 
geçti felekten; un elerken deve geçti elekten 
(gülüyor) Onun için de tiyatrocudan da alma. 
Ayrıca genç evlatlarımız için altını çizerek be-
lirtmek istediğim bir kadro sorunu var. Çocuk-
lara kadro verilmesi lazım, şimdiki çocukların 
hepsi yevmiyeli ve günü kurtararak çalışıyorlar. 

Yarın ne olacakları belli değil. Bu günümüz 
şartlarında olacak şey değil. Sanatçıların yaşam 
standardını düşünecek olursak, olanaksız… Bin 
kişilik bir kadro açsalar ve bunu devlet tiyatro-
larına, belediye tiyatrolarına verseler o çocuk-
lar bayağı rahatlar.

n Bir de diğer taraftan bakalım. Özel 
tiyatroların bilet fiyatları 200-250 lira 
olmuş durumda. Toplum, sanattan uzak 
kalmaya başladı. Bu konuda ne düşünü-
yorsunuz? Sanatsız kalan bir toplumun 
nasıl sonuçları olur?

“Hayat damarlarından biri kopmuş demek-
tir” diyor Ulu Önder Atatürk. Çok şey dedi de 
rahmetli, çoğunu yerine getiremiyoruz. Tiyatro 
pahalı bir iş, bir kere telif kanunu var. 70 yılı 
geçmeyen eserler için yazarlara telif ödenme-
si gerekiyor. Ondan sonra kostümü, dekoru, 
kuaförü, aksesuarı vs. o kadar çok yan iş var 
ki tiyatrodan beslenen. Bunları geçiştirmeden 
harfiyen yerine getirmek zorundasınız.

Seslendirme bir yetenek meselesi, herkese 
has değil. Yapan yapar, yapmayan yapmaz. 
Dizi de öyle… Bu gelir dağılımı homojen değil 
yani. Ajansa bağlı, kafa kol ilişkilerine bağlı, 
kendi becerilerine bağlı durumlar var. Ben 
kaç sene sonra ev sahibi oldum? 17 kere ev 
taşımışım ben. “Kızım evlenecek çıkar mısın, 
Almanya’dan yeğenim gelecek çıkar mısınız” 
gibi şeylerle kimseyle de mahkemelik olmadan 
taşındıkça taşındım. Son senelerde başımızda 
bir yuvamız oldu da kiradan kurtuldum. İlk 
yıllar çok zordu. Şimdiki çocuklar arasında yedi 
senedir nişanlı olup da bir ev açamayanlar var.

n 28 sene Lüküs Hayat’ı oynadınız. 
Bu kadar zor şeyler yaşamışken Lüküs 
Hayat’ı oynamak nasıl bir ironi?

Ben Lüküs Hayat’ı kısık ateşle, altını yak-
madan güncelleyerek oynadım. Bütün sosyal 
çarpıklıkları oyunun uygun yerlerine monte 
ederek oynadım ve seyirciden de bunun mükâ-
fatını gördüm. Bir kere değil, on kere veya on 
üç kere izleyen seyircim vardır. Hâlâ yolda gö-
rüp oyunun yeniden oynanıp oynanmayacağını 
soranlar oluyor. Onlara “Yahu 75 yaşındayım 
artık eskisi gibi bıçkın ve külhanbeyi rollerini 
oynayacak halim yok ama ara sıra şarkılarını 
mırıldanıyorum” diyorum.

n Lüküs Hayat’ın size katkıları nasıl 
oldu?

Guiness Rekorlar Kitabı’na rahmetli Orhan 
Kural (Türkiye Temsilsici) tarafından aday 

gösterildim. Fakat bizim tiyatromuz gerekli do-
neleri ve bilgileri hazırlayıp teslim etmediği için 
dosya gönderilemedi ve aday gösterilmekle kal-
dım. Ama o da benim için onurdur. Benim için 
en büyük ödül, perde açıldığı zaman 600-700 
ya da binlerce kişiyi karşımda görmek. Hiçbir 
oyunumu boş koltuklara karşı oynamadım.

n Hayatınızda hiç tiyatro olmasa nasıl 
bir insan olurdunuz?

Teşbihte hata olmaz. Hani uzayda kapsülden 
dışarı çıkınca yer çekimi olmadığı için boşluğa 
savrulur ya insan. Ben de öyle olurdum. Belki 
yine insanı, insana, insanla anlatan; hayatın ay-
nası mesleklerden birini yapabilirdim. Mesela 
öğretmen olabilirdim. Veya turizmci olabilir-
dim. Bunlar hep çok sevdiğim mesleklerdir.

n Peki karakter olarak nasıl bir insan 
olurdunuz, mesela tiyatro sizden sinirini-
zi alıp sizi sakinleştiriyor mu?

Sakinleştiriyor tabii. Öyle bir meslektir ki bu 
38-39 derece ateşle sahneye çıktığım anda bir 
sağlık görevlisi gelsin baksın ateşim 36 buçuğa 
inmiştir. Öyle bir sahne perisi vardır. İnsanın 
sinirini, rahatsızlıklarını sıfıra indirebilir. Ben 
sahneye çıktığım zaman çok mutlu oluyorum, 
müthiş rahatlıyorum. Ve öyle perde kapandık-
tan sonra da çok gergin olmuyorum. Eve bir 
elektrik yüküyle geliyorum, oyunlarım uzun 
sürüyor ve tiyatronun servisiyle eve gelip duş 
almam, rahatlamam derken saat 3’ü buluyor. 
Ertesi sabah ise 07.30’da yine uyanıyorum, öyle 
alışmışım. Tiyatro beni hiçbir şekilde germedi, 
bilakis mental olarak beni çok rahatlattı. 62 
senedir böyle.

Devlet sanatın ve sanatçının kıymetini bil-
medi. Benim yeteneğimde, benim kıdemimde 
ve benim karizmamda aktörlerin yurtdışında 
nasıl yaşadığına bakınca, öykünmüyorum ama, 
bizim kadar sıkıntı da çekmediklerini görüyo-
rum. İzliyoruz çoğunu. Onun için ben şimdi 
rahat ediyorsam son 20 yıldır rahat ediyorum, 
hadi iyimser söyleyelim 25 yıldır rahat ediyo-
rum. Daha önce de bir konut sahibi olabilir-
dim. O kadar yan işler de yaptım. Yeşilçam’da 
baktığında çok film yapmadım, 20-25 film 
yapmışımdır. Baktığında devede kulak… 
Radyo tiyatrolarında cüzi rakamlar kazandım, 
seslendirme de yaptım ama ondan bıktım, 
usandım. Türkçem bozulur diye düşündüm ve 
dublajı 30 sene önce bıraktım. Sonra diziler 
yaptım; Kuruntu Ailesi, Bizimkiler, Cennet 
Mahallesi vs.

İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görülen Zihni Gök-
tay “O ödüllere layık olacaksın, bir de laik olacaksın. Bu ikisini telaffuz edemeyen pek çok insan var” dedi

HEM LAYIK HEM HEM LAYIK HEM 
LALAiiK OLACAGIZK OLACAGIZ

n Demeniz o ki yalnızca 
tiyatro ile geçim sağlamak 
zor… Dizilerde oynamasaydı-
nız, seslendirme yapmasaydınız 
nasıl olurdu?

Yapmasaydım daha da beter 
olurdum. Şu konutuma dahi 
sahip olamazdık ki frapan bir 
yaşam tarzımız yok bizim. Eşim 
de öyleydi. Sade bir yaşam 
tarzımız vardı. Beni yakından 
tanıyanlar yaşantımın nasıl 
olduğunu biliyorlar. Kötü 
alışkanlıklarım da yoktur. Ben, 
çok mütevazı yaşadım, hâlâ da 
öyle yaşıyorum. Çocuklarım da 
öyleler.

n “Kıymetim bilinmiyor” de-
diniz ama kıymetinizi bilenler 
de var. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, size Yaşam Boyu 
Başarı Ödülü verdi. Yaşam 
boyu başarı sizin için ne ifade 
ediyor?

Şöhreti emmek lazım. O, 
ödüller vitrinde durduğu gibi 
durmamalı. O ödüllere arada 
bir bakıp onlara layık olmak 

gerektiğini hatırlamakta fayda 
var. Onlara layık olacaksın, bir 
de laik olacaksın. Bu ikisini te-
laffuz edemeyen pek çok insan 
vardır.

n Önümüzdeki süreçte sizi 
nerelerde göreceğiz?

Şehir Tiyatroları’nın drama-
turgları bana uygun olacak bir 
oyun arayışı içinde. Eğer olursa 
sezon başına yetişecek şekilde, 
uzun olmayan bir oyun için çalı-
şabiliriz. Gerçi kısa oyunlar beni 
çok tatmin etmiyor ama zaten 
ben Şehir Tiyatroları’ndan 
Ayşegül’e “Sen bana 1 saatlik 
oyun versen de ben onu iki sa-
ate çıkarırım” dedim. (gülüyor) 
Tiyatroda öyle bir projem var.

Sinemaya gelince Selçuk De-
miray’ın yazıp yönettiği Güven 
Bana filminde yer aldım. Benim 
işim 20 gün önce bitti, onlar de-
vam ediyor ama bir hafta sonra 
bitecekmiş. Bir de Nevra Serezli 
ile karı koca rollerini paylaşa-
cağımız, Oregon adlı bir filmin 
çekimlerine başlayacağız.

Şöhreti emmek lazım



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
Spor Toto Süper Lig’in 2’nci 
haftasında oynanan Corendon 

Alanyaspor maçının hakemi Yasin 
Kol’un performansı hakkında TFF Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi ile Riva’da bir 
görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi, 
görüşmenin ardından basın mensup-

larının sorularını yanıtladı. 
Beşiktaş camiasının artık 

güvene ihtiyacı olduğunu 
ve TFF’nin yapılan yan-
lışları düzeltmesi gerek-
tiğini vurgulayan Çebi, 

“Türk futboluyla ilgili konular konuşul-
du ama herkesin malumu olduğu üzere 
2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş’ın 
uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimiz-
deki belgelerle kendilerine arz ettik. 
Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu 
anladıklarını ve değerlendireceklerini, 
tavırlarından anlamış bulunuyorum. 
Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz 
ve bekleyeceğiz. Federasyon, Türk 
futbolunun temsilcisidir. MHK, ken-
disine bağlıdır. Geçen seneki sorunla-
rın çözülmesi gerektiğini ifade ettik. 

Birçoğu çözülmesine rağmen 
tamamının çözülmediğini 
görüyoruz. Hataların, varsa 
kasıtların tespitinin kendileri 
yapması gerektiğini ifade ettik. 
Biz artık haksızlığa uğramak 
istemiyoruz, diğer takımların 
da uğramasını istemiyoruz. Her 
şey, Beşiktaş tarzı bir tavrımız 
olamaz. Beşiktaş’ın bundan 
daha fazlasını kaldırabilecek 
bir limiti kalmadığını ifade 
ettik. Benim camiam mutsuz, 
tedirgin. Güvene ihtiyacımız 
var. Bunu yapmaları gerekiyor, 
istediğimiz budur. Kendilerine 
de güvenmek istiyorum. Bekle-

yip yanlışları nasıl düzelttiklerini 
beraber göreceğiz” diye konuştu.

Hata yapma şansları yok
Federasyonun, hakem perfor-
manslarıyla ilgili olarak kamuo-
yu önünde daha fazla açıklama 

yapması gerektiğini vurgulayan Başkan 
Çebi, “Biraz daha hakemlerle ilgili 
federasyonun, kamuoyu önünde daha 
şeffaf olması gerektiğini de söyledik. 
Nerede hata yapıldıysa ya da nerede 
haklıysa bunları söyleyin, dedik. Bun-
ların cevabını kamuoyu sadece bizden 
ya da yorumculardan duymasın. Böyle 
de bir çalışma içerisindeler. Umarım 
sonuçlarını tüm diğer kulüpler de 
görecektir. Bir cerrah ameliyatta hata 
yapınca sonu ölümle bitiyorsa hakem-
lerin de hata yapma şansı yok. Adını 
koymuşuz hata, hata, hata… Artık 
buraya kadar, bu iş bitti” ifadelerini 
kullandı. Çebi, Beşiktaş sosyal medya 
hesabından Kasımpaşa-Fenerbahçe 
maçındaki yaşanan pozisyon ile ken-
dilerinin Alanyaspor maçında yaşadığı 
pozisyonun tek kare halinde paylaşıl-
dığı fotoğraf ile ilgili olarak, “Hepsini 
değerlendirdik, önlerine koyduk. 
‘İkisinden biri doğru, hangisi?’ diye 
sorduk. Verdikleri cevabı 3-5 gün sonra 
aldıkları kararlarla beraber göreceğiz” 
şeklinde konuştu.

Yasin Kol’u görmek istemiyorum
Başkan Çebi, son olarak Alanyaspor 
maçının hakemi Yasin Kol’u bir daha 
maçlarında görmek istemediklerini 
belirterek, “Tercihimiz görmemek. 
Kendisini istemiyorum. Camiamızın 
canını çok yakmıştır. Bunu da izah 
ettik. Gereken nasıl yapılır, ne kadar 
yapılır zaman içerisinde göreceğiz” diye 
konuştu. DHA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. 
‘Her şey, Beşiktaş’ tarzı bir tavrımız olamaz. Beşiktaş’ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek bir limiti kalmadığını ifade 

ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin. Güvene ihtiyacımız var. Bunu yapmaları gerekiyor, istediğimiz budur” dedi

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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BESIKTAS DAHA FAZLASINIBESIKTAS DAHA FAZLASINI  
KALDIRAMAZKALDIRAMAZ

Şampiyon boksörlerden vefa

Rekor kırmak onun işi

YUZ BIN COCUK YUZME OGRENDI

MADALYA SAYISINDA 
REKOR KIRDIK

KONYA’DA düzenlenen 5. 
İslami Dayanışma Oyunla-
rı’nın bitimine 3 gün kala 

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, oyunlar-
daki Türk oyuncuların başarıla-
rını basın mensuplarıyla paylaştı. 
Bakan Kasapoğlu, “Sahada pek çok 
başarı var. Rekor madalyalar var. 
Ama bununla birlikte Türk spor 
tarihinin en başarılı çoklu branş 
organizasyon tablosu var. Yani bir 
yanda madalya olarak en yüksek-
teyiz. Diğer yanda da en geniş spor 
branşları açısından çok ama çok ba-
şarılı bir tablomuz var. Toplam 238 
madalyamız var ve bununla birlikte 
tabii 93 altın, 81 gümüş, 64 bronz 
madalyamız var. Ve biliyorsunuz 
bundan önce Bakü’de düzenlenen 

oyunlarda 197 madalyamız vardı. 
Ve oyunlar henüz bitmediği için de 
3 kala biz bunu hamdolsun. Hep 
birlikte aştık. Şu an 238’le onun 
çok çok önündeyiz.” dedi.  

En çok madalyayı biz aldık
Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Tabii 238 madalya 
aynı zamanda İslami Dayanışma 
Oyunları tarihinde de Bir ülke-
nin aldığı en çok madalya sayısı. 
Yani burada sadece Türkiye 
olarak kendi rekorumuzu 
geçmedik ve özellikle oyunlar 
tarihinin en başarılı ülkesi 
olduk. Ben dün madalya sayıla-
rını incelerken, bizden sonraki 3 
ülkeye baktığımızda onların toplam 
madalya sayısını dahi geçtiğimizi 

görüyorum. Özellikle altında. ham-
dolsun bundan sonra bu oyunlar 
tarihinde her bir ülkemizin reko-
rumuzu kırmaya çalışacak. Bu da 
ayrıca bir gurur vesilesi.” DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma 
Oyunları’nın bitimine 3 gün kala Türk sporcuların başarılarını paylaştı

FENERBAHÇE, Mbwana Sa-
matta’nın satın alma opsiyo-
nuyla 1 yıllığına Belçika’nın 

KRC Genk takımına kiralandığını 
açıkladı. Sarı-lacivertli ekipten 
konuyla ilgili olarak yapılan açıkla-
mada, “Profesyonel futbolcumuz 
Mbwana Ally Samatta’nın geçici 
transferi için Belçika’nın KRC Genk 

ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. 
Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu 
kiralık olarak 
1 sezon bo-
yunca Belçika 
kulübünün 
formasını 
giyecektir” 
denildi.

Samatta, kiralık olarak Genk’te

BALIKESIR Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Karesi Belediye 

Başkanlığı döneminde başlattığı 
‘Karesi’de Yüzme Bilmeyen Çocuk 
Kalmayacak’ projesini şimdi de il 
geneline genişletti. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Ha-
vuzlar Mahalleye, Çocuklar Yüz-
meye’ sloganıyla 11 ilçede 12 oku-
lun bahçesinde yarı olimpik portatif 
havuz kurdu. Profesyonel antrenör-
ler eşliğinde, düzenli olarak su ana-
lizleri ve sterilizasyonların yapıldığı 
havuzlarda bugüne kadar 12 binden 
fazla çocuk; kelebek, kurbağalama 
ve serbest yüzme eğitimleri ala-
rak branşlaşmaya kadar ilerledi. 
Projenin genişletilmesinin Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz’ın değer vermesi ile doğru 

orantılı olduğuna değinen Balıke-
sir Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı 
Yahya Akduman, özellikle ilkokul 
ve ortaokul dönemlerinde okuyan 
çocukların yüzmeyi eğitim olarak 
almalarının hem fiziksel hem de 
zihinsel gelişimlerini sağlamaları 
açısından çok önemli olduğunu 
söyledi.

Türkiye’ye uzanan bir proje 
Çocukların yüzme eğitimi alırken; 
yaşam kuralları, spor kültürü, 
spor ahlakı, takım olma ve birlikte 
hareket etmeyi de öğrendiklerine 
dikkati çeken Yahya Akduman, 
“Başkanımız Yücel Yılmaz’ın 
talimatıyla 2015 yılından bugüne 
kadar pandemi dönemi haricinde, 
her yıl okulların bahçelerine kur-

duğumuz portatif yüzme havuzla-
rında 100 binden fazla çocuğumuza 
yüzmeyi öğrettik. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı başlatmış olduğumuz bu 
projeyi tüm Türkiye’de uygulama-
ya alarak ‘Yüzme Bilmeyen Çocuk 
Kalmasın’ projesini başlattı” dedi. 
Balıkesir il genelinde yüzme ha-
vuzu bulunan okulların ise Gönen 
Sarıköy Atatürk İlkokulu, Havran 
Sekizeylül Ortaokulu, Edremit 
Göbelezoğlu Ortaokulu, Kepsut 
Oktay Koçman Ortaokulu, Bigadiç 
Atatürk İlkokulu, Sındırgı Gençlik 
Merkezi, Savaştepe Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Manyas 
İstiklal İlkokulu, Bandırma Ke-
mal Pireci Ortaokulu, Edremit 
Gençlik Merkezi, Balya Stadyum 
Halı Saha, İvrindi Okullar Bölgesi 
olduğu belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 2015’te Karesi’de başlattığı ‘Havuzlar Mahalleye, Çocuklar 
Havuza’ projesi il geneline yayıldı. 11 ilçede okul bahçelerine kurulan 12 yarı olimpik yüzme havuzunda çocuklar 
yüzme öğreniyor. Balıkesir’de 2015 yılından bu yana 100 binden fazla öğrencinin yüzme öğrendiği açıklandı

NAZILLI’DE yetişen şam-
piyon boksörler İbrahim Alp 
Bakır ve Simge Bekler, 2 yıl 

önce hayatını kaybeden Uluslara-
rası Dünya Boks Hakemi ve Aydın 
Boks İl Temsilcisi Abdulaziz Kılıç’ın 
kabrini ziyaret ederek vefa örneği 
sergiledi. Son olarak 58 ilden 672 
erkek ve 301 kadın sporcunun rekor 
katılımıyla Kırıkkale’de düzenlenen 
Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye 
Ferdi Boks Şampiyo-
nası’nda erkekler 54 
kilogramda İbrahim Alp 
Bakır şampiyon, kadın-
larda ise 48 kilogramda 
Simge Bekler ise üçüncü 
oldu. İki sporcu şampi-
yona sonrası Aydın ve 
Nazilli’de boksun geliş-
mesinde büyük emekleri 
olan Abdulaziz Kılıç’ın 
kabrini ziyaret etti. İbra-
him Alp Bakır, “Ben şu 
anda 15 yaşındayım ve 6 
yıldır boks sporu ile ilgi-
leniyorum. Bu madalyayı 

Aydın ve Nazilli’ye boks sporunu 
getiren, boksu sevdiren, aynı zaman-
da hocamız Yavuz Kılıç’ın da babası 
olan rahmetli Abudulaziz hocama 
verdiğimiz sözü yerine getirerek ona 
armağan ediyorum” dedi. Aydın 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve 
Boks Milli Takım Antrenörü Yavuz 
Kılıç ise madalyaları kentte boksun 
gelişmesinde büyük emekleri olan 
babasına ithaf ettiklerini söyledi.

AVRUPA Atletizm Şampiyo-
nası’nın ilk gününde Yasemin 
Can, 10 bin 

metrede ikinci kez Av-
rupa şampiyonluğuna 
ulaştı. Can böylelikle 
şampiyona tarihinde 
10 bin metrede iki kez 
şampiyonluk kazanan 
ilk kadın atlet oldu. 
Kariyerinde kros ve 
pistte tam altı Av-
rupa altını bulunan 
Yasemin Can, 10 bin 
metrede 2016 Ams-
terdam’dan sonra bir 
kez daha şampiyonluk 
kazanma başarısı gös-
terdi. Yasemin, finişte 
elde ettiği 30:32.57’lik 
derecesiyle kariyerinin 

en iyi ikinci koşusunu yaparken, en 
yakın rakibine yaklaşık 10 saniye fark 

yaparak altın madal-
yaya ulaştı. Geçtiği-
miz hafta Konya’da 
İslami Dayanışma 
Oyunları’nda hem 5 
bin, hem de 10 bin 
metreyi kazanarak 
oyunlarda bu dub-
leyi gerçekleştiren 
ilk sporcu olan Can, 
Münih’te elde ettiği 
zaferle de bir başka 
büyük başarıya imza 
atmış oldu. Yasemin 
Can, Avrupa Atletizm 
Şampiyonası’nda 18 
Ağustos akşamı 5 bin 
metre finalinde de 
madalya arayacak.



SPOR Toto Süper Lig ekiplerin-
den Fraport TAV Antalyaspor, 
yeni sezonda kadrosuna 5 yeni 

oyuncu dahil ederken, 8 oyuncusuyla 
kiralama yoluyla ya da bonservisiyle 
yollarını ayırdı.

Süper Lig’in 2’nci haftasında deplas-
manda İstanbul ekibi HangiKredi Üm-
raniyespor’u Haji Wright’ın tek golüyle 
1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 pua-
nını kazanan Fraport TAV Antalyaspor, 
günü izinli geçirecek. Kırmızı beyazlı 
ekip çarşamba günü saat 19.00’da 
futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetimin-
de 3’üncü hafta sahasında oynayacağı 
Trabzonspor maçının hazırlıklarına baş-
layacak. Yeni sezonda futbol sorumlusu 
Şahin’in isteği doğrultusunda Antal-
yaspor, 5’i yeni olmak üzere 7 oyun-
cuyla sözleşme imzalarken, 4’ü kiralık, 
2’si fesih, 1 sözleşme uzatmama ve 1 
de bonservis bedeliyle olmak üzere 8 
oyuncuyla yollarını ayırdı.

Yeni bir takım oldu
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 
5 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 
Kırmızı beyazlılar İstanbulspor’dan ka-
leci Alperen Uysal, Werder Bremen’den 
ayrılan defans oyuncusu Ömer Toprak, 
bonservisi Medipol Başakşehir’de olan 
ancak Göztepe’de kiralık forma giyen 
orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, 
Medipol Başakşehir’den defans oyun-
cusu Cemali Sertel kiralık olarak ve 
son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian 
Professional takımının formasını giyen 
ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki 
İsveçli sol kanat oyuncusu Sam Lars-
son’u transfer etti. Kırmızı beyazlılarda 
Sam Larsson, Soner Aydoğdu ve Ömer 
Toprak’a, ligde oynanan 2 maçta futbol 
sorumlusu Şahin tarafından görev 
verildi.

ZENIT’TEKI sözleşmesinin 
sona ermesinin ardından yurt 
dışında oynamaya karar verdiği 

belirtilen Artem Dzyuba için en muh-
temel adres olarak Türkiye gösteri-
liyordu. Bu doğrultuda yaz transfer 
döneminde ismi Başakşehir, Fener-
bahçe , Galatasaray ve Konyaspor ile 
anılan Artem Dzyuba’nın yeni adresi 
Adana Demirspor oluyor.  Adana 
Demirspor’un Artem Dzyuba’yı kad-
rosuna katmak istediği iddia edilmişti. 
Bu iddialara ilişkin Süper Lig ekibinin 
sportif direktörü Gökhan Göktürk, 
açıklamalarda bulundu.  Sport24’ten 
Anastasia Dragomir’e konuşan Gök-
türk, “Evet, iddialar doğru. Artem 
Dzyuba için resmî bir teklifte bulun-
duk” ifadelerini kullandı. Dzyuba’nın 
yaz transfer döneminde 1 milyon 

Euro’nun altında yıllık ücret 
önerilerine kapılarını kapattığı 
belirtiliyordu. Sport-Express, 
Rus golcünün Adana De-
mirspor’dan yıllık 1.5 milyon 
Euro kazanacağını açıkladı. 

Rakitsky ile buluşuyor
Adana Demirspor, Rusya’nın 
Ukrayna’ya yönelik saldırı-
sı sonrası Zenit ile yollarını 
ayıran Yaroslav Rakitskyi’yi de 
kadrosuna katmıştı. Ukraynalı 
oyuncunun ardından eski takım 
arkadaşı Artem Dzyuba’nın da 
transfer edilmesi bekleniyor. İki 
isim 2019-22 yılları arasında Ze-
nit’te birlikte görev yaparlarken 
Rus ekibini birçok önemli başarı-
ya taşımışlardı. 

Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig’den birçok takım ile anılan ve Zenit’ten ayrıldıktan sonra 
sürekli olarak muhtemel durağı şeklinde Türkiye’nin gösterildiği Artem Dzyuba için Adana De-
mirspor resmî teklifini sundu. Gelişme bizzat Adana Demirspor cephesinden de doğrulandı

Geçen sezon Trabzonspor 
‘un şampiyonluğunda 
büyük paya sahip An-

tony Nwakaeme menajerler 
tarafından Galatasaray ‘a öne-
rildi. 33 yaşındaki kanat oyun-
cusu Bordo-Mavili kulüple yeni 
sözleşme imzalamamıştı. Nijer-
yalı tecrübeli oyuncu bu transfer 
döneminde 3. kez Galatasaray’a 
önerildi. Daha önce yapılan 
görüşmelerde yüksek maaş ve 
uzun kontrat nedeniyle transfer 

gerçekleşmemişti.

Takım bulamadı!
Trabzonspor’dan 3 milyon 
Euro’ya yakın maaş isteyen 
ve bu nedenle yeni sözleşme 
yapılmayan oyuncu henüz takım 
bulamadı. 5 milyon Euro piyasa 
değerine sahip Nwakaeme bir 
kez daha Galatasaray’a önerildi. 
Oyuncunun sözleşme talebine 
göre Sarı-Kırmızılı yönetim ve 
teknik ekibin karar vermesi 

bekleniyor.
Trabzonspor’la geçen 

sezon şampiyonluğa 
ulaşan ve büyük katkı 
sağlayan Nwakaeme 15 
gol, 11 asistlik perfor-
mansla sezona damga 
vurmuştu. Nwakaeme bu per-
formansıyla bir çokları tarafın-
dan sezonun 11’ine seçilmişti.
Trabzon’da oynadığı dönemde 
Nijeryalı oyuncu Anthony Nwa-
kaeme, bordo-mavili takımda 

mut-
lu ol-

duğunu 
ve kalmak 

istediğini 
belirterek, 

“Parayı sorun 
edecek en son insanım. Sevgi 
ve saygının paradan çok daha 
önemli olduğunu biliyorum.” 
dedi. Bu açıklamalarına rağ-
men Trabzonspor’la yollar 
ayrılmıştı...

Trabzonspor’la sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Antony Nwa-
kaeme bir kez daha Galatasaray’a önerildi. Oyuncunun yüksek maaş 
ve uzun kontrat beklentisi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
TRANSFER çalışmaları 
kapsamında Eric Bailly 
ile ilgilenen Beşiktaş ‘ın 

Manchester United’dan başka bir 
ismi daha istediği belirtildi. Si-
yah-Beyazlıların İngiliz ekibinden 
Amad Diallo’nun peşinde olduğu 
aktarıldı. Fakat genç oyuncu için 
Türkiye’den Trabzonspor da 
devrede...

Bailly ile menajerleri aynı
Gazeteci Jonas Hen Shrag, 

Manchester United’ın Eric Bailly 
ile yollarını ayırmak adına mena-
jeri Michael N’Cho ile bir görüş-
me gerçekleştirdiğini aktarmıştı. 
Bailly’nin menajerinin de transfer 
adına temasta olduğu kulüpler 
arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve 
Galatasaray ‘ın yer aldığı belirtil-
mişti. Eric Bailly gibi Fildişi Sahili 
doğumlu Amad Diallo da Micha-
el N’Cho ile çalışıyor. 

Jonas Hen Shrag, menajer 
Michael N’Cho’nun Amad Di-
allo’nun kiralanması konusunda 
da Beşiktaş ile görüşme halinde 
olduğunu aktardı. Genç yıldız 
adayı için Anderlecht, Blackpool, 
Sampdoria ve Sunderland gibi 
takımlarla da görüşüldüğü 
ifade edildi. 

Trabzonspor iddiası
Yunan basınında Sportday 
ise belirtilen 5 takımın 
dışında Amad Diallo’yu 
Olympiacos ve Türki-
ye’den Trabzonspor’un 
da istediğini aktardı. 
Bordo-Mavililerde Edin 
Visca’nın yaşadığı sakatlık 
Amad Diallo ihtimalini 
gündeme getirmiş durum-
da. Manchester United, 
Amad Diallo konusunda 
geleceğe dönük büyük 

beklentilere sahip. Fakat 20 
yaşındaki oyuncunun mevcut 
rotasyonda şimdilik şans bulması 
beklenmiyor. Ocak 2021’de 21.3 
milyon Euro bonservis bedeli 
karşılığında Atalanta’dan transfer 
edilen Diallo, Ocak 2022’de ise 

İskoç ekibi Rangers’a 
kiralanmıştı. Sezonun 
sona ermesiyle takıma 
dönen Diallo’nun yeni 
sezonda kiralık olarak 
yine başka bir takımın for-
masını giymesi bekleniyor. 

Manchester United’dan Eric Bailly’i kadrosuna katmak istediği belirtilen Beşiktaş’ın 28 yaşındaki stoperle aynı menajerlik şirketinden vatan-
daşı Amad Diallo için de devrede olduğu aktarıldı. United’ın kiralamayı düşündüğü Diallo’nun ismi Süper Lig’den Trabzonspor ile de anılıyor

Monza’nın da devreden çıkması sonrası PSG, kadrosunda düşünmediği Mauro Icardi’yi Galatasaray 
ve Manchester United’a önerirken oyuncuyu da bu takımlardan birine transfer olmaya davet etti

ARTEM DZYUBA’YA RESMI TEKLIF
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

GUNDEMDEKI
ISIM NWAKAEME

5 geldi 
8 gitti

AMAD DIALLO IDDIASI

GIT ARTIK ICARDI!
PSG’DE yeni sezon planla-
rında olmayan Mauro Icar-

di’nin durumu bir 
sorun haline 

gelmiş 
du-

rum-
da. 

Fransız ekibi, Icardi için bir çözüm 
ararken Galatasaray ve Manchester 
United opsiyonlarını devrede tutuyor. 
Icardi’nin ismi bir süredir İtalya Serie 
A ekiplerinden Monza ile anılıyordu. 
Fakat başkan Adriano Galliani, Icardi 
için bir hamle yapmayacaklarını 
belirtti. Napoli’den Andrea Petagna 
için anlaşma sağlayan Monza, Arjan-
tinli golcüyü hiçbir şekilde kadrosuna 
katmayı düşünmüyor. 

PSG’den çağrı
Corriere dello Sport’un haberine göre 
Monza ihtimalinin de ortadan kalk-
ması sonrası PSG’de futbol yönetimi, 

Mauro Icardi ile bir araya geldi. 
Arjantinli oyuncunun durumunun 
yarattığı soruna bir çözüm aranıyor.  
Fransız ekibinin transfer adına Gala-
tasaray ve Manchester United’a öner-
diği Icardi’ye de bu takımlara transfer 
olması yönünde çağrıda bulunduğu 
belirtiliyor.  Daha önce Galatasa-
ray’ın Icardi transferi adına eşi ve aynı 
zamanda menajeri olan Wanda Nara 
ile 3 kez görüştüğü ifade edilmişti. 
Arjantinli oyuncu, Manchester United 
ihtimaline oldukça sıcak baksa da 
İngiliz ekibinin taraftarları bu trans-
ferin olabileceğine ilişkin söylentilere 
büyük tepki göstermişlerdi. 



SHOW TV’de yeni sezon bölümleri ile yayın-
lanmaya başlayan Gelin Evi’nde heyecan 
sürüyor. Birbirinden iddialı beş gelinin 
kendi evlerinde ağırladıkları yeni hafta-
nın ilk gününde yarışan isim Diana’ydı. 
Ukraynalı yarışmacı yeni bölüme damga 
vurmayı ve adından söz ettirmeyi başar-
dı. Sosyal medyada da çok konuşuldu

18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Fantastik aksiyon türünün en 
yeni temsilcisi olan kitabın-
da kurguladığı 11 boyuttan 

oluşan Büyügeçirmez evreninin her 
boyutunun özgün coğrafik ve poli-
tik özelliklere sahip olduğunu be-
lirten Çömezoğlu,  “İnsanların yanı 
sıra elf, cüce, peri gibi doğaüstü 
varlıklarla yeni ırkların da yaşadığı 
boyutların her birinin kendi içinde 
farklı düzen ve dengesi bulunuyor. 
Büyügeçirmez’in hikayesi boyutlar 
arasında kopan büyük savaştan 133 
yıl sonra gelen bin yıllık sözde barış 

süreciyle başlıyor. Kitabımın ana 
karakteri olan Bard, tamamen bü-
yünün hakim olduğu bir dünyada, 
büyünün işlemediği çok büyük bir 
gücün temsilcisi olarak kaos ve dü-
zen arasında kalan evrenin ihtiyacı 
olan dengeyi sağlıyor. Büyünün 
kontrolsüzce kullanılması ya da gü-
cünü kaostan alan varlıklar gerçek-
lik perdesine zarar veriyor ve bu da 
boyutlardaki yaşamı tehdit ediyor. 
Ancak Bard, tıpkı yaşamdaki gibi 
dengeyi yaratan fonksiyonuyla 
evrenin devamlılığını sağlıyor. 
Gerçeküstü ve vahşi, büyü egemen 
bir dünya olarak tasarladığım ev-
rende yaşamın devamlılığı boyutlar 
arasındaki dengenin korunmasına 
bağlı” ifadelerinde bulundu. 

Derinlikli bir işleme var
Kitabın ana karakteri olan Bard’ın 
kahraman olmayı dilerken kendi 
içinde duyduğu şüphelerin kararla-
rını ciddi ölçüde etkilediğine dikkat 
çeken Çömezoğlu, “Denge felse-
fesini derinlikli olarak işlediğim 
kitabımdaki tüm karakterler klasik 
epik fantastik kurgulardaki gibi 
siyah-beyaz, iyi-kötü gibi zıtlıkların 
aksine griyi temsil ediyor. Bu da ki-
tabı geleneksel fantastik edebiyatın 
ve modern karanlık bakış açısının 
güzel bir harmanı haline getiriyor. 
Kitabımdaki fantastik unsurları 
çıkardığımızda gördüğümüz evren 
dünyamıza oldukça benzer. Kita-
bımdaki evrende de dünyada ol-

duğu gibi büyük savaşlar ve acılar, 
kitlesel yok oluşlar gerçekleşiyor ve 
ardından yeni bir düzen kuruluyor. 
Amaçlar uğruna savaşlar devam 
ediyor, çünkü her canlı egoisttir. 
Günümüz dünyasında ne kadar po-
litika varsa, Büyügeçirmez’in arka 
planında da o kadar politika var” 
diye konuştu. 

Zıtlıklardan ilham aldı
Kitabında kurguladığı evrenin 
temelinde yer alan denge unsurunu 
grinin farklı tonlarının temsilcisi 
karakterler ile daha da derinleş-
tirdiğini belirten Yazar Burcu 
Çömezoğlu, konuyu şu sözlerle 
açıkladı:  “Hayat hiçbir zaman 
sadece mutluluk ve güzelliklerden 
ibaret değildir, acı ve keder de ba-
rındırır. Bu da bizi yaşatan şeydir. 
Ruhani yönümüzün kaos ve düzeni 
arasındaki devinim bizi biz yapar. 
Hepimiz barış isteriz ama savaşı 
bilmeden barışın ne anlamı olur ki? 
Ya da korku ve kuşkuyu bilme-
den huzuru nasıl tanımlayabiliriz? 
Büyügeçirmez’in fantastik evrenini 
tasarlarken bu zıtlıkların terazisini 
tutan dengeden ilham aldım. Kita-
bımın satır aralarında okuyuculara 
en başta kendileriyle barışmaları, 
hayatın pişman olacak kadar kısa 
olmadığını fısıldıyorum. Geriye 
dönmenin ya da olanlara saplanıp 
kalmanın anlamsızlığını, en büyük 
pişmanlıkların kaçırdığımız anlar-
dan kaynaklandığını anlatıyorum.” 

ASLI Hünel’in sunumuyla izleyenlerin 
karşısına çıkmaya devam eden Gelin 
Evi’nde yeni bir hafta daha başladı. 
Beş gün boyunca yarışacak isimler Di-
ana, Şeydanur, Melisa, Melike ve İram 
olarak açıklandı. İlk gün evine gidilecek 
isim Diana’ydı. Bahçeşehir’in yolunu 
tutan program ekibi ve yarışmacılar 
yeni evli gelinin konuğu oldu. Program 
boyunca güzelliği ile dikkat çekmeiy 
başaran Diana Kazakova, sosyal med-
yada da günün en çok konuşulanla-
rından ve arananlarından biri olarak 
üst sıralardaki yerini aldı.

Saksafonlu karşılama, galoş uyarısı
Programda evlendiği görüntüler 
de yer alan güzel yarışmacı, 380 
bin liralık düğünü ile adeta gövde 
gösterisi yaptı. Bunun yanı sıra 
saksafonlu karşılama ve eve giren 
rakiplerine galoş vermesi de en dik-
kat çekici noktalardı. Özellikle galoş 
izleyiciler tarafından olumlu karşılandı. 
Birçok kişi “Dışarda nereye basıldğı 
belli olmayan ayakkabılarla eve giril-
memeli. Diana en iyisini yaptı” şeklinde 
görüş bildirdi. Hem Kazakova’nın hem de 
yarışmanın Instagram hesabına yorum ve 
beğeni yağı.

BURAK ZİHNİ

BURAK ZİHNİ

Yazar Burcu Çömezoğlu’nun uzun soluklu fantastik roman serisinin ilki olan Büyügeçirmez & Şifacının Gözü adlı 
kitabı çıktı. Kitabını anlatan Çömezoğlu, okuyucuları kaos, düzen, değişim ve ebedi denge kavramlarıyla kurgu-
ladığı fantastik evren aracılığıyla filmleri aratmayan aksiyonlarla dolu bir maceraya sürüklediğini söyledi
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Alan ve Kamufle oturdu. Ayrıca 
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sonra İstanbul’a geri dönen hava-
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akın etti. Uçuş araçlarını hazırla-
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 PERŞEMBE PERŞEMBE PERŞEMBE
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BÜYÜGEÇİRMEZ & Şifacının Gözü adlı 
kitabın fantastik evrende geçen uzun 
soluklu olaylar örgüsünün giriş aşamasını 
oluşturduğunu kaydeden Çömezoğlu, 
“Kitabımdaki hiçbir karakter iyi olmak 
için çaba sarf etmiyor, kötü olmak gibi 
bir niyetleri de yok. Sadece denge için 
ne yapılması gerekiyorsa onun peşin-
deler. Bu yüzden tüm karakterlerin 
kendine göre bir gri tonu var. Birinin 
verdiği bir karar o an için okuyucula-
ra çok anlamsız gelebilir. Ama oku-
dukça, tüm karakterlerin iç dünyasını 
keşfettiklerinde neden-sonuç ilişkisi 
kurarak grinin farklı tonlarının ne tür 
anlamlara sahip olduğunu görecek-
ler. Serinin diğer kitaplarında da 
grinin farklı tonlarının yaşa-
mın dengesini sağlayan yönle-
rini örnekleriyle aktaracağım. 
2’nci kitabım Büyügeçirmez 
& Karaşafak’ı, 2023’in 
sonunda okuyucularımla 
buluşturmayı planlıyo-
rum” dedi. 

Serinin ikinci kitabı çıkacak

UCUS GUNU’NDE UNLU 
GECiDi YASANDI

Kadınlar meslek sahibi oluyor

Caddebostan Sahili’nde 200 bini 
aşkın kişinin takip ettiği Red Bull 
Uçuş Günü’nde ünlü geçidi yaşandı

CARTE d’Or, kadınları meslek sahibi 
yapmak hedefiyle başlattığı Kadın 
Emeğiyle Güzelleşen Külahlar proje-
siyle kadın istihdamına destek oluyor. 
2021 senesinde Türkiye’nin 4 bölge-
sindeki 24 noktada başlayan projeyle 
bugüne kadar 6 bölgede 86 noktaya 
ulaştı. ‘En güzel destek kadınlara 
meslek’ sloganıyla yola çıkan proje, il 
ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle şimdiye 
kadar 100’den fazla kadına istihdam 
sağlandı. Dondurma satış noktaların-
da kadınlara kaşıkçılık ve işletmecilik 
eğitimi veriliyor. Kadın Emeğiyle Gü-
zelleşen Külahlar satış noktaları, bu yıl 
itibarıyla Amasya, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Çorum, Denizli, Elâzığ, Erzu-
rum, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, 
Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, 
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, 
Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak 
olmak üzere 24 şehirde, 86 noktada 
yer alıyor.

İşletme yönetmeyi öğreniyorlar
Projeye katılan tüm kadınlar, iş sağlığı 
ve güvenliği, hijyen ve gıda güvenliği, 

kaşıkçılık ve sunum teknikleri, mi-
safir memnuniyeti, menü planlamak 
ve fiyatlandırmak, bütçe planlaması 
gibi konuları içeren ve tam 10 modül-
den oluşan detaylı eğitimin ardından 
dondurma satış noktalarında iş başı 
yapıyor. Bu doğrultuda fiyat dengesi, 
gelir-gider tablosu yönetmek gibi mu-
hasebesel işlemleri öğrenen kadınlar, 
aldıkları eğitimlerle tam donanımlı bir 
dondurmacı olmayı ve bir işletmeyi 
yönetmeyi öğreniyor.

İLK 600’DE BİR UNİVERSİTE
ŞANGAY Klasmanı (ShangaiRan-
king), her yıl dünya üniversitelerinin 
akademik başarısını ölçü alarak 
sıralıyor. Toplamda 2 bin 500’den 
fazla üniversite sıralanıyor fakat en 
iyi bin üniversite liste halinde ya-
yımlanıyor. Bu yıl, akademik başarı 
sıralaması kriterlerine göre dünya-
nın en iyi bin üniversitesi listede ye-
rini aldı. 2022 Şangay Klasmanı’nda 
sıralanan üniversitelerde ilk binde 
toplam 11 Türk üniversitesi bulu-
nuyor. Shanghai Ranking Consul-
tancy tarafından hazırlanan listede, 
Türkiye’den 401. sırada İstanbul 
Üniversitesi; 601. sırada Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi; 801. sırada Ankara 

Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi; 901. sırada Ege Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi yer aldı.

Birçok kriter gözetiliyor
Bağımsız bir kuruluş olan Shang-
haiRanking, Nobel ödüllü, Fields 
madalyası, yüksek atıf alan araştır-
macıları ya da Nature 
ve Science dergisinde 
yayımlanan makale-
leri olan her üniversi-
teyi sıralamaya dahil 
ediyor. Listeye ayrıca 
Science Citation 
Index-Expanded 
(SCIE) ve Social 

Science Citation Index (SSCI) 
tarafından indekslenen önemli 
sayıda makalesi olan üniversiteler 
de dahil ediliyor. Sıralama çeşitli 
kriterlere göre belirleniyor. Buna 
göre, akademik personel sayısı, 
Clarivate tarafından seçilen yüksek 
atıf alan araştırmacı sayısı, eğitimin 
ve fakültenin kalitesi, araştırmaların 
verimliliği, kişi başına performans 
değerlendiriliyor.

2015 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu “Shangai Ranking Consultancy” 
tarafından yapılan 2022 yılı Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) ilk 600 üniversite arasında yer aldı
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