
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakla-
şık 25 yıldır otel işletmeciliği yapan

Mehmet Demir, “Çok krizler, savaşlar
gördük ama böylesini görmedik. Yabancı
turistler geliyor ama yerli turist için Ege’de
tatil hayal oldu. Vatandaş çadıra ve kara-
vana döndü" diye konuştu. Demir, “Araba-
sının içinde yatıp tatil yapanlar var” 
diye konuştu. I SAYFA 6
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Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu

yapıldı. Beyoğlu'nda gözlüğünü 
emanete bırakmaya giden bir öğrenci 
sınava girmekten vazgeçti. Sınava
girmek istemeyen öğrenciyi çevredekiler
ikna ederek, alkışlarla fakültenin kapı-
sına getirdi. Bu kez de yanında kimliği
olmadığı için sınava giremeyen Boran
Elaldı, “Üniversite benim için vakit
kaybı, iş kuracağım” dedi. I SAYFA 8
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Yabancı denizde 
yerli karavanda!İstanbul’un yeni sanat 

mekanı Galeri Beylikdüzü,
‘Ekrem İmamoğlu Özel Koleksi-
yonu’nun ön gösterimine ev 
sahipliği yaptı. İmamoğlu, 400’ün
üstünde eseri misafirlerinin 
beğenisine sundu. Galeri Beylik-
düzü’nün Eşi Dilek Kaya İma-
moğlu’yla birlikte sanatçılara
destek olan bir merkeze dönüşme-
sini istediklerini söyleyen İBB Baş-
kanı, “İstanbul medeniyetlere ev
sahipliği yapmış büyük bir koleksi-
yoncu. Tarihler boyu bu kadar de-
ğeri içinde barındırmış ve hala çok
iddialı bir şehir” dedi. I SAYFA 5
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Maltepe'de engelli adaylar ve aileleri,
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ECA

Elginkan Anadolu Lisesi'nde yapılacak sınav
için saatler öncesinden yola çıktı. Okul kapısı
saat 10.00'da kapatılırken tüm öğrenciler za-
manında sınıftaki yerlerini aldı. 180 dakikalık
sınavın sonunda okuldan çıkan kimi öğrenci-
ler sınavının iyi geçtiğini söylerken kimileri ise
sınavda zorlandığını belirtti. Sınav sonrası 
konuşan Etkin Özkumru, “Barajın kalkması
bence pek işe yaramamış. Çünkü soruları 
ekstra zor yapmışlar. Şıkların hepsi birbirinin
aynısı. Bir de sınıflarda kamera olması beni
açıkçası üzdü” diye konuştu. I SAYFA 9
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CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, CHP’ye üye olan

80 bininci kadın üye Nazan Erol’un
üyelik rozetini taktı. Kılıçdaroğlu, 
“Atatürk’ün Cumhuriyet’in temellerini
attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve
Amasya’da birinci parti olmamız gere-
kiyor. Cumhuriyet’in 100. yılına girer-
ken bu sorumlulukla hareket etmeliyiz.
Bunun yolu da halka dokunmaktan
geçiyor. Özellikle ev kadınlarına ve
gençlere yoğunlaşın” dedi. I SAYFA 7
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80 bininci kadın 
üyeye rozet taktı

KADINLARA YOĞUNLAŞIN

3 KiŞi HASTANEYE KALDIRILDI
Bağcılar 100. Yıl 
Mahallesi'nde tekstil

atölyesinde çalışan bir işçi,
görev yerinin değiştirilmesine
tepki gösterdi. Patronu Kadir
Sakçı'yla tartışan işçiye, aynı
odada bulunan bir kişi 
saldırdı. Patronun yeğeni 
olduğu öğrenilen kişi, işçinin

yüzüne kafasıyla vurdu. İşçi
oradan ayrıldıktan bir süre
sonra, bu kez akrabalarıyla
birlikte geldi. Taraflar ara-
sında arbede yaşandı. Polis
ekipleri tarafları sakinleştir-
meye çalışırken, kavgada 
yaralanan 3 kişi ambulansla
hastaneye götürüldü.
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EVi BASTILAR ÖLDÜRECEKLERDi
Kavgadan sonra, bu
kez patron akrabala-

rıyla birlikte işçinin oturduğu
eve gitti. Küfür ve hakaret ede-
rek, taş ve sopa fırlattı. Evdeki-
ler de saksı ve çeşitli eşyaları
aşağıya attı. Polis ekipleri bu
kez işçinin evine geldi. Kavga
bir kez daha ayrıldı. Kavga an-

ları cep telefonu ve güvenlik
kameralarına yansıdı. Mahalle
sakini Hilal Acısu, “Taşlar 
fırlatılınca içeri girdik. Eve 
gidince onlar da peşinden
gitti, cama taş ve makas attılar.
Evi bastılar, gözleri kararmıştı
öldüreceklerdi” diye 
konuştu. I SAYFA 3
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ISCI PATRON 
KAVGASI!
Bağcılar'da tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yerini
değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, işçi
akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ardından da
patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı.

Son 20 yılda 
üst lige çıktık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Kazlı-

çeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya
Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin
2023 yılının ilk çeyreğinde tamamla-
nacağını belirtti. Karaismailoğlu 
“Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi
için 1 trilyon 600 milyar liranın 
üzerinde yatırım yaptık. Bu miktarın,
328 milyar lirasını demiryollarına
ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı
büyük altyapı atılımı sayesinde dün-
yada en üst lige çıktı” dedi. I SAYFA 5
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Lunaparklara
mühendis şart!

Her yaşta insanın eğlenmek
için tercih ettiği yerlerden 

olan lunaparklar bazen tehlikeye
dönüşebiliyor. Özellikle yaz ayla-
rında yoğunluk yaşanan lunapark-
larla ilgili uzmanlar lunaparklarda
mutlaka mühendis olması gerekti-
ğini söylerken, oyuncakların bakı-
mını periyodik olarak yaptıklarını
dile getiren işletme yetkilileri ise 
ziyaretçilerin de kurallara uyması
gerektiğini belirtiyor. I SAYFA 8
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Önümüze çıkan
engelleri aştık!

İBB ve Beylikdüzü Belediyesi
desteğiyle hazırlanan başta

deprem olmak üzere Türkiye’de 
yaşanan doğal afetlerin ve konunun
uzmanları ile yapılan röportajların yer
aldığı “Derin Uğultu” belgeselinin 
galası yapıldı. Galanın açılışında 
konuşan Mehmet
Murat Çalık, “Önü-
müze çıkarılan büro-
kratik engelleri aşarak,
kapsamlı bir kentsel
dönüşüm başlattık. Bu
dönüşüm sadece bina
odaklı değil. Bölgeyi
yeşil alanlar ve sosyal
alanlarla da donatı-
yoruz” dedi. I SAYFA 4
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ÇOK BÜYÜK BİR KOLEKSİYONCU

Esenyurt Belediyesi’nin, Esenyurt
İl Dernekler Birliği Platformu ile 

birlikte 10.'sunu düzenlediği 'İller Arası
Futbol Turnuvası' final maçı gerçekleşti.
Final maçında Tokat İl Derneği Futbol 

Takımı, elde ettiği 5-3’lük skorla şampiyon
oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilginin yoğun olduğu
turnuvada birlik ve beraberlik çağrısı 
yaparak “Güzellik burada” dedi. I SAYFA 14
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İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Bahadır Erdem,

“Biz seçimi kazanınca AK Partililer,
bize koşacaklar emin olun. Ülkeyi
kuvvetler ayrılığının olduğu bir rejime
getireceğiz. Onların işine geldiği için
bize koşacaklar” dedi. İktidarın seçim
güvenliğini tehlikeye atacak olası

adımlarıyla ilgili
kaygılara hak
verdiğini belirten
Erdem, “Ne halt
ederlerse etsinler,
kesinlikle ve
kesinlikle seçimi
bizler kazanaca-
ğız” açıklama-
sında bulundu.
I SAYFA 7
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Ak partililer
bize koşacak!

SEÇİMİ KAZANACAĞIZ

Bahadır Erdem

Mehmet M. Çalık

Fenerbahçe'nin yeni trans-
feri Lincoln Henrique,

“Hedeflerimiz belli. Bu kulüp
yarıştığı her turnuvayı şampi-
yon olmak için oynar” dedi.
Futbolun kendisi için aşkı ve
tutkuyu temsil ettiğini 
belirten Lincoln, “Fut-
bola gerçekten aşığım.
Küçükken bir hediye
alınacağı zaman is-
tediğim tek 
hediye futbol
topu olurdu.
Hatta futbol to-
puyla yatardım.
Futbol aşkıyla
büyüdüm  diye-
bilirim” ifade-
lerini kullandı.
I SAYFA 15
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Futbol benim
için bir aşk!

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

TÜRKMAN’IN
TALiHSiZ SONU

Oyuncu Yonca Türkman, Gazi-
osmanpaşa'da 15. kattaki evinin

balkonundan düşerek, öldü. Birçok 
dizide rol alan oyuncu dün sabah, 
Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin
balkonundan bilinmeyen bir nedenle

düştü. Durum,
polis ve sağlık
ekipleri bildirdi.
Sağlık ekipleri
Türkman'ın ha-
yatını kaybetti-
ğini tespit etti.
Türkman'ın
evde yalnız 
olduğu belirtilir-
ken, olaya 
ilişkin inceleme
başlatıldı.
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HiÇBiRi GEÇ
KALMADI!

KAMERA OLMASI BENİ ÜZDÜ!

Maltepe'de engelli adaylar, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan
Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda

girdi. Sınava geç kalan aday olmadı
Zaten okumaya
niyeti yokmuş!

Sevgi görmeyen sevgi gösteremez!
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Sevgisiz-
lik daha fazla, toplumun en küçük birimi olan

ailelere hasar verir. Zira sevgisizlik tohumları ilk ola-

rak ailede atılır. Aile, çocuğun kendini güvende his-
settiği yer olmalıdır. Güven hissetmeyen çocuk sev-
gisizlik tohumlarından beslenir” dedi. I SAYFA 2
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Çalışanlar öfke dolu!

HABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA

MAHALLE 

SAVAŞ 

ALANINA 

DÖNDÜ!

Mahallede esnaf olan Murat 
Deligözoglu, "Taşlar, sopalar, 

bıçaklar iki taraf birbirine girdi.
Camı çerçeveyi taşladılar. 

Biz esnaf olarak kepenkleri 
indirmek zorunda kaldık" 

diye konuştu.



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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Birleşmiş Milletler, bu 
yıl Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele 

Günü’nde kuraklık sorununa 
odaklanarak, bu soruna karşı 
hep birlikte eyleme geçilerek 
önlem alınması gerektiğini 
vurguluyor. İklim krizi ve 
buna bağlı olarak gelecek-
te yaşanacak kuraklıkların 
gelecek dönemin en önemli 
iki sorunu olduğunu ifade 
eden TEMA Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 
kuraklıktan en çok etkilenen 
sektörün tarım olacağının 
altını çiziyor. 

20 yılda yüzde 29 arttı
Kuraklığın dünyanın her 
yerinde iklim tipine bağlı 
olmaksızın görülen bir doğa 
olayı olduğunu hatırlatan 
Deniz Ataç; “1970-2019 yılları 
arasında oluşan doğal felaket-
lerin yüzde 50’sini kuraklık 
oluşturmaktadır. Kuraklık 
nedeniyle aynı dönemde 650 
milyon insan yaşamını yitir-
miştir ve bunun yüzde 90’ı 
iklimin kurak ve yarı kurak 
olduğu gelişmekte olan ülke-
lerdir. İklim krizi nedeniyle 
kuraklığın sayısı ve şiddeti 
artmaktadır. Kuraklıktaki 
artış oranı son 20 yılda yüzde 

29 olmuştur. IPCC Rapor-
larına göre küresel ısınma 
1.5°C’de dahi her 10 yılda 
bir kuraklık oluşma sıklığı 
yüzde 50, 2°C’ye ulaşması 
halinde ise yüzde 70 oranında 
artacaktır. Su sıkıntısı çeken 
insan sayısının 2040 yılında 
5.7 milyara ulaşabileceği ve 
her dört çocuktan birinin çok 
kuvvetli derecede su sıkıntısı 
çeken bölgelerde yaşayacağı 
tahmin edilmektedir. Üretilen 
gıdanın yüzde 80’i yalnızca 
yağmur suyuna dayalı üre-
timin yapıldığı kuru tarım 
arazilerinden gelmektedir. 
Bu nedenle kuraklık tarımsal 
üretimi etkilemekte, kuraklığa 
bağlı olarak önemli ölçüde 
verim kayıpları oluşabilmek-
tedir. Geçen yıl 65 ilimizde 
kuraklık nedeniyle verim 
kayıpları olduğu, bazı yerlerde 
ürün kayıplarının yüzde 70’e 
ulaştığı bildirilmiştir” dedi. 

Aktif önlem şart
Kuraklık oluştuktan sonra 
alınacak önlemlerin geç olaca-
ğını vurgulayan Ataç; “Böyle 
bir yaklaşım kuraklık yöne-
timi değil, ancak kriz yöne-
timi olur. Kuraklığın, daima 
karşılaşılma olasılığı yüksek, 
üstelik yaşanan iklim krizi ile 

daha da şiddetlenmesi bekle-
nen doğal bir felaket olacağını 
kabul ederek, hazırlıklı olacak 
ve etkilerini azaltacak tedbir-
leri içeren planlar hazırlamak 
gerekir. Bu kapsamda 25 su 
havzamızın 13’ünde kuraklık 
yönetim planlarının hazır-
lanması önemli bir adımdır. 
Kalan havzalar için de bu 
çalışmalar tamamlanmalı, 
kuraklık riski yüksek ve etkile-
nebilir nüfusun yüksek olduğu 
bölgeler önceliklendirilerek 
hazırlanan planlar ivedilikle 
uygulamaya konulmalıdır. Ku-
raklık artışında ana nedenin 
insan olduğu dikkate alınarak 
tahrip olan arazilerde resto-
rasyon çalışmaları yapılmalı, 
arazi tahribatı engellenme-
lidir. Vakıf olarak bizim de 
katılım sağladığımız Birleşmiş 
Milletler Çölleşme ile Müca-
dele Sözleşmesi 15. Taraflar 
Toplantısı’nda, Arazi resto-
rasyonlarıyla ilgili ‘2022-2024 
için Hükümetlerarası Kurak-
lık Çalışma Grubu Oluşturma’ 
taahhüdü verilmesi bu konuda 
önemli bir adım olmuştur” 
diyerek 2030 yılına kadar 1 
milyar hektar bozulmuş arazi 
restorasyonunu hızlandırma 
taahhüdünü mutlulukla karşı-
ladıklarını ifade etti.

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, “Sevgisiz-
lik daha fazla, toplumun en küçük birimi olan 
ailelere hasar verir. Zira sevgisizlik tohumları ilk 
olarak ailede atılır. Aile, çocuğun kendini güven-
de hissettiği yer olmalıdır. Güven hissetmeyen 
çocuk sevgisizlik tohumlarından beslenir” dedi

Sevgi görmeyen 
sevgi göstermez!

SEVGI ve 
sevginin insa-
nın hayatın-

daki yeri hakkında 
önemli açıklamalar-
da bulunan Uzman 
Klinik Psikolog 
Müjde Yahşi, “Top-
lumun en büyük 
sorunlarından biridir 
sevgisizlik. Nerede 
suç, şiddet, istismar, hasta-
lık veya boşanmalar var ise 
orada muhakkak sevgisiz-
liğin tohumları vardır. Sev-
gisizlik daha fazla, toplu-
mun en küçük birimi olan 
ailelere hasar verir. Zira 
sevgisizlik tohumları ilk 
olarak ailede atılır. Aile, 
çocuğun kendini güvende 
hissettiği yer olmalıdır. 
Güven hissetmeyen çocuk 
sevgisizlik tohumlarından 
beslenir. Çocuğa bağır-
mak, hakaret etmek ve 
şiddet göstermek, onu baş-
kalarıyla mukayese etmek 
ve aşağılamak hatta; onu 
öpmemek, ona yeterince 
sarılmamak, güzel söz-
ler söylememek ve vakit 
ayırmamak da sevgisizlik 
tohumlarına birer örnek-
tir” dedi. 

Gözden kaçırabilir!
“Sağlıklı her anne baba 
çocuğunu kuşkusuz sever 
ve imkanları yettiğince 
çocuğunun ihtiyaçlarını 
ve bakımını karşılamaya 
çalışır fakat çoğu zaman 
çocuğunun ruhsal ihtiyaç-
larını gözden kaçırabilir” 
diyen Yahşi, “Ruhsal ihti-
yacın ana kaynağı güven-
dir. Güven duygusunun 
beslendiği duygu ise sevgi-
dir. Sevginin kanalları da; 
dokunma (fiziksel temas), 
ruhu besleyen güzel sözler 
ve davranışlar (değerlilik 
hissi), ilgi gösterme (vakit 
ayırmak) ve saygı göster-
medir. (kabul görme)
Yani; “Çocuğuma pek 
vakit ayıramıyorum, ders 
çalışması için baskı yapı-
yorum bazen hatalarından 
dolayı cezalandırıyorum 
ara sıra da bir iki tokat 
atıyorum ama çocuğumu 
çok seviyorum çünkü 
yemiyorum yediriyorum, 
giymiyorum giydiriyo-
rum, ne istese alıyorum” 
diyen ebeveyn çocuğunun 
yalnızca fiziksel ihtiyacını 
karşılamış olur” ifadelerini 

kullandı. 

Gerginlik yaratabilir
“Gelelim sevgisiz 
büyüyen çocuğun, 
yetişkinlikteki 
hayatına” diyen ve 
önemli açıklamalar-
da bulunan Yahşi, 
“Sevgisiz büyüyen 
yetişkin çoğunlukla; 

eşine ve çocuklarına sevgi-
sizliğini hissettirir ve onla-
ra çocukluğunda yaşadığı 
olumsuz duyguları farklı 
şekillerde yansıtarak evde 
sürekli gerginlik yaşata-
bilir. Genellikle bu eşler; 
eşine sarılmaktan kaçınır, 
ona güzel sözler söyleme-
ye utanır, eşine değerli 
olduğunu hissettiren 
davranışlar göstermekte 
zorlanır, eşiyle uyum için-
de olamaz yani ne birlikte 
aynı anda yatağa yatabilir, 
ne birlikte sofraya otur-
mayı denk getirebilir, ne 
eşine özel vakit ayırabilir, 
ne de eşiyle göz göze diz 
dize hoş sohbet edebilir. 
Sevgisiz büyüyen bu yetiş-
kinlerin evlilik hayatı hep 
didişme, tartışma ve kavga 
üzerinde döner durur. 
Severek evlendiği eşini 
bir süre sonra yetersiz 
görebilir ve onu sürekli 
küçümseyebilir. Eşini de 
geçimsiz olması ile suçla-
yabilir. Aslında yetersiz 
olan da geçimsiz olan da, 
ta kendisidir. Çünkü onu 
bu düşünceye iten aslında 
benliği ile olan bilinçdı-
şı çatışmadır. Vaktinde 
anne babasından doyasıya 
alamadığı güven temelli 
sevgi ve yaşayamadığı 
çocukluğu kendiyle olan 
çatışmaya sebeptir. Bu se-
beple yetişkin, ya ailesine 
fiziksel/psikolojik şiddet 
gösterebilir ya çocuklarını 
ihmal edebilir, ya da kendi 
psikopatolojisinden ötürü 
eşiyle boşanma kararı al-
mak zorunda kalabilir. Bu 
kişi cennet bahçesi olması 
gereken yuvasını maale-
sef hem kendine hem de 
ailesine cehennemi yaşa-
tabilir. Çünkü vaktinde 
göremediği sevgiyi eşine 
ve çocuklarına göstermek-
te zorlanabilir. Sevgiyle 
beslenmesi gereken yuva-
sı; gözyaşıyla, hüzünle, ve 
mutsuzlukla beslenebilir” 
uyarısını yaptı. 

HEM FAYDALI HEM RISKLI! 

Psikolog 
Müjde Yahşi

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’n-
de, bu yıl kuraklık sorununa karşı hep birlikte eyleme geçilerek önlem alınması gerektiği vurgulanıyor. 
Gelecek dönemde en önemli iki sorunun iklim krizi ve buna bağlı olarak yaşanacak kuraklıkların ola-
cağını vurgulayan TEMA Vakfı ise kuraklığın doğal afet statüsüne alınması gerektiğinin altını çiziyor

TEMA Vakfı tarafından Türkçe-
leştirilen IPPC İklim Değişikliği 
ve Arazi Raporu Yönetici Öze-
ti’ne de atıfta bulunan Ataç; 
“Raporda ifade edildiği gibi 
iklim değişikliğinin sonucu yük-
sek hava sıcaklıklarının görülme 
sıklığı artmış, bu durum gıda 
güvenliği ve karasal ekosistem-
leri olumsuz yönde etkilemiş, 
birçok bölgede çölleşmeye 
ve arazi bozulumuna neden 
olmuştur. Türkiye’nin de içinde 
yer aldığı Akdeniz Çanağı, iklim 
krizinin en olumsuz etkilerinin 
görüleceği bölgeler arasında 
gösterilmektedir. Akdeniz 
Çanağı’nda yüksek hava sıcak-
lıklarının sıklığının, şiddetinin 
ve süresinin artmaya devam 
edeceği, yağışların azalacağı, 
orman yangınlarında yüzde 
50 artış olacağı, tarımsal ürün 
ve hayvancılık verimliliğinin 
ve bitki biyolojik çeşitliliğinin 
azalacağı öngörülmektedir. 
Kısacası gelecekte en önemli 
sorunlarımız, yanan orman 
alanlarında artış, su kıtlığı ve 
tarımsal üretimde azalış, buna 
bağlı olarak kırsal alanların 
sosyo-ekonomik olarak etkilen-
meleri olacaktır” dedi.

Çölleşmeye 
neden oldu

MAZHAR Alanson’un 
en bilinen eserlerini bir 
araya toplayan 18 şarkılık 
“Mazhar Alanson Senfoni” 
albümü 17 Haziran’da Sony 
Music Türkiye’den yayın-
lanıyor. Alanson’un 3 Mart 
2019’da Şef Turhan Yükse-
ler yönetiminde 
Cemal Reşit Rey 
(CRR) Senfoni 
Orkestrası ile 
verdiği “Maz-
har Senfoni” 
konseri bu özel 
albümle sevenle-
riyle buluşacak. 
Tamamı kendi 
söz ve bestelerin-
den oluşan 50 yılı 

aşkın kariyerinin en önemli 
hitlerinin bir arada bulun-
duğu “Mazhar Alanson 
Senfoni” için sahnede yer 
alan 40 kişilik orkestra bu 
büyük sesin bestelerine ha-
yat veriyor. Mazhar Alanson 
Senfoni, hem sevenleri için 

paha biçilmez bir 
albüme, hem de 
kariyerinde yeni 
bir dönemi işaret 
ediyor. Alanson’un 
yıllara meydan 
okuyan zamansız 
şarkıları senfonik 
olarak dinleyi-
cileriyle bir kez 
daha buluşmaya 
hazırlanıyor.

Alanson’dan özel kayıt!

GELECEGINGELECEGIN EN  EN 
BUYUK SOBUYUK SORURUNUNU

KIZILAY Kayseri Hastanesi 
Dermatoloji Uzm. Dr. Meh-
met Feyzi Candan, güneşin 
cilde etkileri ve bu etkiler-
den korunma yöntemleri 
hakkında bilgi verdi. Can-
dan, “Güneş ışınlarının an-
lık etkileri olduğu gibi daha 

sonra ortaya çıkabilen uzun 
süreli etkileri de bulunmak-
tadır. Ortaya çıkan bu etki-
ler sonucunda cildin onarım 
kapasitesi gecikir, alerjiler 
de tetiklenebilir. Bu etki-
lere maruz kalmamak için 
her yaş grubunun güneşten 

korun-
ması 
ge-

rek-
mektedir” 

diye konuştu. 
Candan, “UVB ışınla-

rının etkili olduğu 
10:30 – 

15:30 arasında korunmamız 
gerekmektedir. Aksi halde 
gerek cilt gerekse göz sağlı-
ğımız tehlikeye girer. Birinci 
ve ikinci derece güneş yanık-
ları ve hatta güneş çarp-
maları bu saatler arasında 
olmaktadır. Güneşin zararlı 
etkilerinin en başında cilt 
kanseri gelmektedir. Deride 
kırışıklık, yaşlanma ve leke-
lenme ile güneş yanıklarını 
da eklersek korunmanın 
önemi kendiliğinden ortaya 
çıkar” dedi.

Korunma nasıl olmalı?
Sadece tatilde değil günlük 
yaşantımızda da güneşin za-
rarlı etkilerinden korunmak 
gerektiğini belirten Kızılay 
Kayseri Hastanesi Dermato-
loji Uzm. Dr. Mehmet Feyzi 
Candan, “Güneşe öğle saat-
lerinde 20 dakikadan fazla 
çıkılmamalı. Uygun giysi ve 

güneş gözlüğü kullanılmalı. 
Güneş koruyucuları özel-
likle çocuklar olmak üzere 
tüm yaş grubundan kişiler 
kullanmalıdır. Güneş koru-
yucular, UVA ve UVB gibi 
zararlı ultraviyole ışınlarının 
sebep olduğu radyasyonu so-
ğuran ya da yansıtarak geri 
gönderen ürünler olarak ta-
sarlanır ve bu ürünlerin cildi 
koruma düzeyini göstermek 
amacıyla SPF ölçü birimi 
kullanılır. Genelde 15 ile 50 
birim arasında değerlendi-
rilir. Değer ne kadar büyük 
olursa ürünün koruma etkisi 
de o kadar güçlü olur. Gü-
neş kremlerinin önemli bir 
kısmının suya dayanıklılığın-
dan bahsedilse de denizden 
ya da havuzdan çıkıldığında 
duş alınıp yeniden güneş 
koruyucu kullanılması daha 
uygun olur. Güneşe uygun 
giysiler tercih edilmesi daha 

da önemlidir. ” 
açıklama-

sında 
bulundu.

Yazın atlanmaması gereken cilt bakımı adımlarından en önemlisi güneş koruyucu kullanmak. Güneşin faydaları saymakla bitmi-
yor ancak güneş yanıkları, deri kanseri oluşumu, ışığa bağlı alerjik hastalıklar gibi risklerin de bulunduğunu unutmamak lazım
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

iSCi PATRON iSCi PATRON 
KAVGASI!KAVGASI!

BIR kafede garson olarak 
çalışan Alper Balcı (20), 
iddiaya göre eski sevgilisi 

Suna Tanrıkulu (20) ile 16 Haziran 
Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi 
Milliyetçi Sokak’ta bulunan 4 katlı 
binanın bodrum katındaki evinde 
buluştu. Bir süre sonra daireden iki 
el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, 

iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını 
arayarak, “Suna kendini vurdu, 
çabuk gel” dedi. A.C.’nin ihbarıyla 
polis ve sağlık ekipleri harekete geç-
ti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerin-
den vurulmuş halde bulundu. Alper 
Balcı’nın hayatını kaybettiği belir-
lenirken, Suna Tanrıkulu’nun ağır 
yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 

tedavi altına alındı. Sokaktaki esnaf 
Arif Güner, “İki sevgili tartışıyorlar. 
Burada bekar kalıyorlar. Arkadaş-
larını arıyor. Kızı çıkartırlarken 
gördük. Çocuk ölmüş. Biz çocuğu 
pek görmüyorduk. Daha önce sorun 
yaşanmadı. Çok fazla tanımıyoruz.” 
dedi. Olayın intihar mı yoksa cina-
yet mi olduğu araştırılıyor. DHA

Kalplerinden vurulmuşlar!
Bakırköy’deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan Alper Balcı (20) ha-
yatını kaybederken, Suna Tanrıkulu (20) ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde 
dün saat 13.00 sıralarında, 
tekstil atölyesinde çalışan 

bir işçi, görev yerinin değiştirilme-
sine tepki gösterdi. Patronu Kadir 
Sakçı’yla tartışan işçiye, aynı odada 
bulunan bir kişi saldırdı. Patronun 
yeğeni olduğu öğrenilen kişi, işçinin 
yüzüne kafasıyla vurdu. İşçi oradan 
ayrıldıktan bir süre sonra, bu kez 
akrabalarıyla birlikte geldi. Taraf-
lar arasında arbede yaşandı. Polis 
ekipleri tarafları sakinleştirmeye 
çalışırken, kavgada yaralanan 3 kişi 
ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözleri kararmıştı
Kavgadan sonra, bu kez patron akra-
balarıyla birlikte işçinin oturduğu eve 
giderek, küfür ve hakaret ederek, taş 
ve sopa fırlattı. Evdekilerde saksı ve 

çeşitli eşyaları aşağıya attı. Polis ekip-
leri bu kez işçinin evine geldi. Kavga 
bir kez daha ayrıldı. Kavga anları cep 
telefonu ve güvenlik kameralarına 
yansıdı. Mahalle sakini Hilal Acısu, 
“Kavga vardı bakalım dedik, taşlar 
fırlatılınca içeri girdik. Herkes koştu. 
Sonra buraya geldiler, eve gidince 
onlar da peşinden gitti, cama taş ve 
makas attılar. Evi bastılar, gözleri 
kararmıştı öldüreceklerdi” dedi.

Kepenkleri indirdik
Mahalle esnafı Murat Deligözoglu, 
“Taşlar, sopalar, bıçaklar iki taraf 
birbirine girdi. Camı çerçeveyi taşla-
dılar. Biz esnaf olarak kepenkleri in-
dirmek zorunda kaldık. Polisler bile 
olaya müdahale edemedi. TOMA’lar 
geldi. Yaralılar hakkında bilgimiz 
yok” diye konuştu. DHA

Bağcılar’da tekstil atölyesinde çalışan işçi, görev yeri-
ni değiştiren patronuyla tartıştı. Tartışma büyüyünce, 
işçi akrabalarıyla birlikte iş yerine baskın yaptı. Ar-
dından da patronu akrabalarıyla işçinin evini taşladı

BEYOĞLU’NDA 29 Mart 
2022 tarihinde polise başvu-
ran Ş.K. (29) para karşılığı 

birlikte olmak için anlaştığı kadın 
ve sevgilisi tarafından gasbedil-
diğini söyleyerek şikayetçi oldu. 
Mağdur Ş.K. poliste verdiği ifade-
sinde “Para karşılığı birlikte olmak 
için çağırdığım kadın içeri girdikten 
bir süre sonra kapı çaldı. Açtığımda 
hiç tanımadığım bir kişi ‘Sevgilimle 
ne yapıyorsunuz’ diyerek içeri girdi. 
Elinde bıçak vardı. Beni dövüp para 
ve cep telefonlarımı gasbederek 
kaçtılar” dedi. 8 Mayıs 2022 tari-
hinde polise başvuran mağdur D.K. 
de (31) aynı yöntemle 3 bin 500 lira 
nakit parası, kol saati ile cep telefo-
nunun gasbedildiğini söyledi. Polis 
yaptığı incelemede şüphelilerin, 
D.K.’nın evinde bulunan kame-
ralar tarafından görüntülendiğini 
belirledi. Görüntülerde şüphelinin 
elinde bıçakla evin içinde dolaşarak 
mağdura tehditler savurduğu anlar 
yer alıyor.

EFT yaptırmışlar
Bu olaydan iki gün sonra bu kez 
Güngören’de ortaya çıkan şüp-
heliler mağdur M.D. (51)’yi dar-
bederek 3 bin lira nakit parasını 

gasbedip, internet bankacılığını 
kullanarak 8 bin lira parayı zorla 
kendi hesaplarına aktardılar. Gasp 
Büro Amirliği dedektifleri kimlik-
lerini belirlendiği şüphelileri takibe 
aldı. Şüphelilerin Esenyurt’ta bir 
apart otele gittiklerinin belirlenme-
si üzerine bölgede pusu kuruldu. 
Bir süre sonra şüphelilerden Özlem 
Ç.’nin yanındaki mağdur M.V.(56) 
ile dışarı çıktığı görüldü. Bu sırada 
Özlem Ç’nin sevgilisi Recep K.’nın 
elindeki bıçakla onların yanına gi-
derek mağduru gasbetmeye çalıştığı 
görülünce operasyon için düğmeye 
basıldı. Polis ekiplerinin müdaha-
lesi ile Recep K. ile sevgilisi Özlem 
Ç. gözaltına alındı. Operasyon gü-
venlik kamerası tarafından saniye 
saniye görüntülendi. Gasp Büro 
Amirliğine getirilen şüpheliler olay-
larla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden 
Özlem Ç.’nin internet üzerinden 
gönderdiği resimlerle birlikte 
olmak için erkekler bulduğu daha 
sonra sevgilisiyle plan yaparak 
onları gasbettikleri anlaşıldı. Özlem 
Ç.’nin daha önceden 16, Recep 
K.’nın ise 4 suç kaydı olduğu anla-
şıldı. Poliste işlemleri tamamlanan 
şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandılar. DHA

GASPÇI SEVGILILER 
YAKAYI ELE VERDI
İstanbul’da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için 
buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak 
gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı

KAZA saat 13.30 sıralarında 
Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı 
Yolu’nda meydana geldi. 34 

CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsü-
nün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesiyle bariyerlere saplandı. Kazada 
otomobil içerisindeki Melisa Çetiner 
Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralan-
dı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Aksu’yu ambulansla hastaneye kaldı-
rılırken, hayati tehlikesinin olmadığı 
öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte 
kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya 
karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla 
trafik normale döndü. Yapılan incele-
melerde otomobile ait hız göstergesi-
nin 140 olduğu görüldü. Polis ekipleri 
kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bariyerlere
SAPLANDI

ESENLER’DE marketin 
elektrik panosun-
da çıkan yangında, 

depoda uyuduğu belirtilen 
çalışan Muhammet Ali Yaşar, 
dumandan zehirlenerek, ha-
yatını kaybetti Esenler Fevzi 
Çakmak Mahallesi Atışalanı 
Caddesi’ndeki zincir mar-
kette Muhammet Ali Yaşar 
(26) isimli çalışan sabah 
saatlerinde ürün saymaya 
geldi. Marketin açılış saatin-
den önce depodaki ürünleri 
sayan Yaşar, işi erken bitin-
ce dinlenmek için uzandığı 
yerde uyuyakaldı. Bu sırada 
marketin elektrik panosunda 
bilinmeyen nedenle yangın 
çıktı. Dumanları gören çev-
redekiler itfaiye ekiplerine 
haber verdi. Marketin içine 
giren ekipler, Muhammet 
Ali Yaşar’ı depo bölümünde 
hareketsiz yatarken buldu. 
Sağlık ekipleri olay yerindeki 
ilk müdahalesinde Yaşar’ın 
hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Yaşar’ın cenazesi 
ambulansla çevredeki bir 
hastanenin morguna kaldı-
rıldı. Yangında dumandan 
etkilenen bir kişi de hasta-
neye götürüldü. Olay yerine 
gelen Yaşar’ın yakınları sinir 
krizi geçirdi. Yangın itfaiye 
ekiplerince söndürülmesinin 
ardından olay yeri inceleme 
ekipleri marketin bulunduğu 
binada çalışma yaptı. Polisin 
olayla ilgili çalışması devam 
ediyor.DHA

Yangına 
uykuda 
yakalandı!

KAZA saat 01:15 sıralarında 
D-100 Karayolu Kozyatağı 
Mevkii Ankara istikametinde 

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 
makas atarak ilerlediği iddia edilen 
Kadir Can Ç. idaresindeki 34 AR 
2953 plakalı otomobil, sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 
Mustafa Kemal Şahin idaresindeki 
34 FJD 454 plakalı otomobile çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomo-
bil Kozyatağı Metro Otobüs durağına 
daldı. Makas atan otomobilin sürü-
cüsü kazayı yara almadan atlatırken, 
diğer otomobilde bulunan 3 kişi ve 
durakta bekleyen yabancı uyruklu 
olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 
polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk 
müdahalenin ardından Ataşehir Fatih 
Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. 

Durumları ağır
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu 
Ankara istikameti ve yan yolda trafik 
yoğunluğu oluştu. Kazanın görgü ta-
nığı Ali Girgin “Durağa geldi iki kişiyi 
ezdi. Ben şurada bekliyordum. Hız-
lıydı biraz. Şuradan hızlı geldi durağa 

girdi. İki tane yaralı var durakta. İki 
kardeş olduklarını duydum. Durumla-
rı ağır” ifadelerini kullandı. Kazanın 
başka bir görgü tanığı İbrahim Ça-
moğlu ise “Durakta iki kardeş vardı. 
Araba makas atarak geldi. Direkt iki 
kardeşi ezdi. Küçük olan kardeşin 
durumu ağırmış biraz. Bir de arabanın 
şoförü yaralı durumu ağır.” dedi. Kaza 
sebebiyle otomobillerden sızan yakıt, 
yağ ve cam parçaları yol bakım ekip-
leri tarafından temizlendi. Otomobil 
sürücüsü Mustafa Kemal Şahin’in 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Kazaya sebep olan makas atan sürücü 
ise ifadesi alınmak üzere polis mer-
kezine götürüldü. Polisin olayla ilgili 
soruşturması sürüyor. DHA

Kadıköy D-100 Karayolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen oto-
mobil sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki başka bir otomobile 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 
durağa daldı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

SULTAN-
GAZI’DE 
Sercan 

Köseoğlu isimli 
kadın evinde ölü 
bulundu. Polise 
ihbarda bulunan 
eşi Ömer Köseoğ-

lu, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 
Sultançiftliği Mahallesi’nde dün gece 
saatlerinde, polisi arayan Ömer Köse-
oğlu, eve geldiğinde eşi Sercan Köse-
oğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştığı-
nı bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde 
yapılan ilk incelemenin ardından 

Ömer Köseoğlu’nu gözaltına aldı. Kö-
seoğlu’nun emniyetteki sorgusu devam 
ediyor. Ölüm olayının intihar mı yoksa 
cinayet mi olduğu yapılacak soruştur-
mada ortaya çıkarılacak. Apartman 
sakinlerinden Selim Çakırtekin, “Yan 
komşunuz, eşini öldürdü dediler, öyle 
duyduk. Ben duymadım fakat alt kom-
şu tartıştıklarını duymuş. Olmaması 
gereken bir durum. Her ne olursa 
olsun, insan bu olaylara başvurmamalı. 
Geçinemeyebilir ama böyle şiddet, 
ölüm çözüm değil. Gayet medeni bir 
şekilde boşanabilir. Gencecik insanlar 
bu hayattan çekip gidiyor” dedi. DHA

Tuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. 
Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı

MAKAS TERÖRÜ!

BEYOĞLU’NDA yolu trafiğe kapatan 
kadın, sürücülere zor anlar yaşattı. 
Yoldan çekilmemekte ısrar eden ka-
dın, polis ekiplerini görünce ara soka-
ğa girerek, uzaklaştı. Beyoğlu Tarlaba-
şı Bulvarı’na çıkan bir kadın, araçların 
önünde durarak trafiği engelledi. 
Sürücüler ne olduğunu anlamaya ça-
lışırken, kadının yoldan çekilmesi için 
korna çaldı. Bazı sürücüler ise araçla-

rından inerek kadını 
ikna etmeye çalıştı. 
Kadın çevredekilerin 
çabalarına rağmen 
yoldan çekilmeyince, 
polis çağrıldı. Polisin 
geldiğini gören 
kadın, ara sokağa 
girerek, uzaklaştı.

Trafiği durdurdu

Evinde ölü bulurdu



T MMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi’nin
“Korku değil gerçek. Önlem

al hayatta kal” temasıyla hazırladığı
“Derin Uğultu” belgeselinin galası İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bey-
likdüzü Belediyesi iş birliği ile Cemal
Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı.
Başta deprem olmak üzere Türki-
ye’de yaşanan doğal afetler ve konu-
nun uzmanları ile yapılan
röportajların yer aldığı belgeselde,
afetlerden en az hasarla çıkmak için
alınacak önlemler anlatıldı. Belgesele,
toplumdaki bilgi kirliliğinin yarattığı
uğultu düşünülerek “Derin Uğultu”
ismi verildi. Belgeselin çekimleri; İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Van ve Kocae-
li’de gerçekleştirildi. 

Çalık'a teşekkür etti

Galanın açılış konuşmasını yapan

TMMOB Jeoloji  Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Alan, kamu kurum ve kuruluş-
larıyla iş birliği içinde olmaya devam
edeceklerini söyledi. Alan, “Meslek
alanımızda ortak çalıştaylar, eğitim-
ler düzenlemeye çaba göstermekte-
yiz. Bugün burada bunun güzel
örneklerinden birini Beylikdüzü Be-
lediyesi ile yapmaktan büyük bir
onur duyarım. Hepinizin huzu-
runda “Derin Uğultu” deprem bel-
geselinin sizlerle buluşmasında
büyük emeği ve desteği bulunan, bu
galanın düzenlenmesine vesile olan
Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız
Mehmet Murat Çalık beye çok te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Belgeselin hazırlanmasında
destek veren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, Tür-
kiye’nin deprem gerçeği ile yaşadı-
ğını belirterek Beylikdüzü’nü
depreme hazırlıklı, dayanıklı ve di-

rençli bir kent haline getirmek için
birden fazla alanda çalışmalar ger-
çekleştirdiklerini söyledi. 

Kapsamlı bir dönüşüm

“Göreve geldiğim ilk günden itiba-
ren komşularımı göçük altında ara-
mak isteyen bir belediye başkanı
olmadığımı her platformda söyle-
miştim” diyen Başkan Çalık, “Kom-
şularımın daha güvenli konutlarda
yaşamasını istiyoruz. Biz Beylikdü-
zü’nde sadece binaları dönüştürmü-
yoruz aynı zamanda yaşamı da
dönüştürüyoruz. Önümüze çıkarı-
lan bürokratik engelleri aşarak, Bey-
likdüzü’nde kapsamlı bir kentsel
dönüşüm başlattık. Bu dönüşüm
asla sadece bina odaklı değil. Bu dö-
nüşümle vatandaşlarımızın sağlam
konutlarda yaşamasını sağlamakla
kalmıyor, yaşadıkları bölgeyi yeşil
alanlar ve sosyal alanlarla da dona-
tıyoruz” ifadelerini kullandı.

BARIŞ KIŞ
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U krayna, Rusya ile savaşmanın ödülü
olarak AB üyeliği talep ediyor…
Bunun ardında, Rusya’nın etki ala-

nından Batı’nın etki alanına geçmek, harap
olan ülke için ekonomik yardım, ona bağlı
hızlı kalkınma, Moskova’nın yeni bir savaş
planlaması halinde AB üyelerinin yardımın-
dan yararlanma gibi umutlar var. Bunlar Uk-
rayna'nın geleceği için beklentiler.

* * * *
Tereddütleriyle tanınan Alman şansölye

Şansölye Olaf Scholz, geçen hafta savaşın
başlamasından 112 gün sonra Kiev‘i ziyare-
tinde cüretkar bir konuşma yaptı. ‘Bugün Ki-
ev'e net bir mesajla geldik. Ukrayna Avrupa
ailesine aittir‘ dedi. Ardından ‘Almanya, AB
üyeliğine aday olan Ukrayna lehine olumlu
bir karar istiyor‘ dedi. Yani Ukrayna bir an
önce Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır…
Alman Şansölye hemen aday statüsü isti-
yor… Bu kadar. Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodomir Selenski daha sonraki bir video
mesajında ‘Bu tarihi bir gün' dedi.

* * * *
Alman Şansölye ile birlikte Kiev’e giden

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron,
İtalya Başbakanı Mario Draghi ile onlara ka-
tılan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohan-
nis de Ukrayna'nın AB üyeliğine adaylığından
yana olduklarını belirttiler… Selenski ‘Uk-
rayna dört güçlü Avrupa devletinin desteğini
hissetti‘ diye konuştu…

* * * *
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula

von der Leyen de ertesi gün Ukrayna'nın Av-
rupa değerleri için savaşmasıyla adaylık sta-
tüsünü hak ettiğini söyledi. Ancak bazı
Alman gazeteleri ‘Bu, bir ülkenin AB'ye üye
olabilmesi için yerine getirmesi gereken sözde
Kopenhag kriterlerinden biri değil‘  diye yazı-
yordu yorumlarında…

* * * *
Ukrayna savaş halindeki bir ülke… AB'ye

nasıl katılacak… Rusya'dan bombalar ve ro-
ketler yağarken, Kiev ile 35'ten fazla katılım
başlığı ve 100.000 sayfadan fazla müktese-

bat ile nasıl müzakere edecek…
AB'ye katılmak isteyen ülkenin on binlerce
sayfalık mevzuatı kendi ulusal yasalarına
dahil etmesi gerekiyor... Avrupa Birliği el-
bette Ukrayna için adaylık şartlarını askıya
alabilir… Ukrayna'yı Putin'den uzaklaştır-
mak için derhal saflarına katabilir…

* * * *
AB‘nin açıkçası bir ikilemle karşı kar-

şıya… Mart ayında Versay'da düzenlenen
özel bir zirvede Ukrayna'ya Avrupa ailesine
dahil edileceğine dair söz verilmişti…  
Ama AB tarihi hep ihtiyatlı olmayı gerektir-
miştir… Robert Schuman'dan beri bu böyle-
dir… Genişleme politikasının da bir ilkesidir
bu… 2004'teki büyük AB genişleme turunun
beyni olan Alman politikacı Günter Verheu-
gen'in dediği gibi ‘sorunları eve sokmamak
gerekir.‘

* * * *
Güney Kıbrıs bunun en açık hata örneği…

Bir çırpıda AB’ye kabul edilen on ülke ara-
sında Güney Kıbrıs vardı… Katılımın bir-
leşme getireceği iddia ediliyordu… Ama
sorun bugüne kadar çözülmedi… Ve gerilim-
ler sadece Akdeniz'de değil… Balkanlar'da
da... Balkan savaşlarından yıllar sonra, Ar-
navutluk ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler
hala Brüksel ile vaat edilen katılım müzake-
relerini bekliyor… Türkiye 1999'dan beri üye
adayı olmasına karşın müzakereler ancak altı
yıl sonra başlayabildi… Bugün dondurulmuş
durumda…

* * * *
Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya aday

statüsü verilmesine verdiği destek, esasen ül-
kenin üyeliğe hazır olup olmadığına dair bir
karar değil, jeopolitik bir karar... Aslında,
Balkanlar'ın ilerlemeyen AB entegrasyonu,
AB'nin jeostratejik başarısızlığının örneği-
dir… Ama her nedense AB Komisyonu Baş-
kanı Ursula von der Leyen  Ukrayna
bastırıyor… Onun için üyelik çok yakın bir
mesele. Önce gerekli AB formlarını bizzat
Selenski'ye teslim etti. Geçen hafta sonu tek-

rar Kiev'e gitti… Dönüş yolculuğunda da
‘Umarım yirmi yıl sonra geriye dönüp baktı-
ğımızda doğru olanı yaptığımızı 
söyleyebiliriz‘ dedi…

* * * *
Ukrayna’nın adaylığı konusunda siyasi ta-

ahhütler dışında, ayrıntılar şimdilik belirsiz...
Çoğu AB üyesi Ukrayna'nın AB'ye hızlı bir şe-
kilde katılmasından yana değil… Bazıları
buna karşı çıkıyor…  Normal koşullar al-
tında bile ortak AB hukukunu ulusal hukuka
aktarması Ukrayna'nın yıllarını alacaktır…
Ayrıca yarı harap bir ülke, AB'nin rekabetçi
baskılarına dayanabilecek bir ekonomiye
sahip olamaz…

* * * *
Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Mac-

ron, birçok ülkenin düşündüğü ama söyle-
meye cesaret edemediği şeyi söyledi…
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı  ‘muh-
temelen birkaç on yıl alacaktır‘ dedi… Brük-
sel ve Kiev buna gücendi ama gerçek böyle
sanırım… Her zaman temkinli konuşan
Alman Şansölye Olaf Scholz ise ‘Bu umutla
ilgili‘ diyor ama umut bazen hayal kırıklığına
da dönüşebilir…

Ukrayna AB kapısında
Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

ÖNÜMÜZE ÇIKAN
ENGELLERİ AŞTIK!
İBB ve Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle hazırlanan başta deprem olmak üzere
Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin ve konunun uzmanları ile yapılan
röportajların yer aldığı “Derin Uğultu” belgeselinin galası yapıldı. Galanın
açılışında konuşan Mehmet Murat çalık, “Önümüze çıkarılan bürokratik 
engelleri aşarak, kapsamlı bir kentsel dönüşüm başlattık. Bu dönüşüm sadece
bina odaklı değil. Bölgeyi yeşil alanlar ve sosyal alanlarla da donatıyoruz” dedi

Öğrencilere 
su İkraMı

3 milyon 243 bin 425 adayın başvur-
duğu 2022 YKS sınavları için seferber
olan Kartal Belediyesi ekipleri, sabahın

erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır
bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan per-
sonel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak
oldu. Sınav için Kartal’da bulunan okullara ge-
lenleri ilk karşılayanlar, Kartal Belediyesi çalışan-
ları oldu. Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde
kurulan stantlarda öğrencilere başarılar dileyen
belediye personeli, su ve ıslak mendil ikramında
bulundu.  Üniversiteyi kazanmak ve iyi bir gele-
cek hayali ile sınava giren adaylar ve velileri bu
hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip,
Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e
teşekkürlerini iletti.

Sessizlik çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu
önemli sınav öncesi sosyal medya hesaplarından
bir mesaj paylaşarak önemli bir konuya dikkat
çekti. Başkan Yüksel, “YKS’ye girecek tüm öğ-
renci kardeşlerime başarılar diliyorum. Cumartesi
9:30-11:30 saatleri arasında, Pazar günü ise her
iki sınav süresi boyunca okul çevrelerinde gürültü
oluşturmamaya özen gösterelim.” diyerek öğren-
cilere başarılar diledi. YKS öncesi Kartal Beledi-
yesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs
Merkezi’ni ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, sınava girecek öğrencilerle bir
araya gelerek onlarla sohbet etti ve öğrencilere
bazı tavsiyelerde bulundu. Kendi öğrencilik anıla-
rını da gençlerle paylaşan Başkan Gökhan Yük-
sel, güzel bir gelecek ve başarı temennisinde
bulunarak öğrencilerle birlikte moral pastası kesti.
Pasta kesimi ve dağıtımının ardından öğrenciler,
sorular yönelttikleri Başkan Gökhan Yüksel ile
keyifli bir vakit geçirdi.

İlçe genelinde afetlerle mücadele için son 3 yılda yaptıkları çalışma-
lara değinen Başkan çalık, “Afet Anı Koordinasyon ve lojistik Merkezi,
Beylikdüzü Mutfak, Afet ve Acil Durum Merkezi, Afet Sonrası lojistik
Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı yaptık. Ayrıca; Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezimizde verdiğimiz Arama Kurtarma, Afet Yöne-
timi ve Temel İlk Yardım eğitimlerimizde Beylikdüzü’nde afet ve acil
durum gönüllülerinden kurulu bir ekip oluşturuyoruz” diye konuştu.
Derin Uğultu belgeselinin yönetmeni Ozan Turgut ise “Sizlere daha ke-
yifli, daha eğlenceli filmler izletmek isterdim ama maalesef güzel ülke-
mizin hali bu. Filmde hocalarımızın altını çizdiği ‘birlikte başaracağız’
dediği temel nokta sizlersiniz. Biz onlarca kez tarihi yaşamak zorunda
kalmışız ama hâlâ unutmayı seçiyoruz” dedi.

GÖNÜLLÜLER ORDUSU

Yetenekli eller 
eğlenceli çizimler

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi,
Küçükçekmece Belediyesi Çocuk 
Üniversitesi ve Bilgi Evleri
öğrencilerinin 'Yetenekli Eller
Eğlenceli Çizimler’ adlı 180
öğrencinin 180 eserinden oluşan
resim sergisine ev sahipliği yaptı

KüçüKçeKmece Belediyesi
Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bağlı olarak hiz-

met veren Çocuk Üniversitesi ve Bilgi Ev-
leri’nde resim ve karikatür kurslarına
katılarak sanata ilk adımını atan öğrenci-
ler ilk sergilerini açmış olmanın mutlulu-
ğunu yaşadı. Katılımın yoğun olduğu
sergide öğrencilere katılım belgesi verildi.
Küçükçekmece Bilgi Evleri öğrencilerin-
den Azra Nur Türkan karikatür alanın-
daki deneyimini anlatırken, “9 aydır
karikatür kursuna gidiyorum ve benim
için çok güzel bir sanatsal aktivite oldu.
Eğlenceli bir alan olduğu için karikatür
kursunu tercih ettim ve çok hoşuma gitti.
Çoğunlukla yardımlaşma teması üzerinde
çalıştık. Karikatürü hiç bırakmayacağım
ve burada aldığım eğitimlerle ilerletece-
ğim” dedi.

Herkese teşekkür ederiz

Bilgi Evleri öğrencilerinden Harun Boz-
dağ ise “İnsan ne kadar zengin olsa da
çocukluğunu yaşayamadığı sürece hiçbir
şeyin anlamının olmadığına dair bir kari-
katür yaptım. Kursun ilk zamanlarında
çok zorlandım ama sonra elim alıştı ve re-
simleri hızlıca bitirdim. Kafa çizimleri,
çubuk adamlar ve araba modelleri ile baş-
ladık daha sonra insan çizimlerine geçtik.
Çok eğlenceli bir kurstu emeği geçen her-
kese teşekkür ederiz” diye konuştu. 

Yetenekli ve başarılı

Karikatür öğretmeni Yaşar Fırat da eği-
tim sürecini, “Öğrencileri çizim tekniği
ve yeteneklerine bakarak değerlendiriyo-
rum ve gerekli yönlendirmeyi yapıyo-
rum. Öğrencilerim çok yetenekli ve
başarılı. Eğitim sürecimiz çocuklara
özgü sadeleştirdiğim kafa çizimleri ile
başladı ve daha sonra ifade biçimleri,
anatomi, hareketlendirme ve kompozis-
yon aşamasına geçti. Çocuklar çizimi 

daha çok sevdiği için teorik bilgileri iler-
leyen derslerde eğlenceli bir şekilde ele
aldık. Çizimleri ve esprileri ben veriyo-
rum serbest çağrışımı ise öğrenciler ya-
pıyor. Temel eğitimden sonra gelişme
sürecine geçiyoruz. Bugün özel günleri
ve gündemi takip ederek yaptığımız re-
simleri sergilemenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Bize bu imkanı sağlayan Belediye
Başkanımız Kemal Çebi’ye çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde anlattı. 

129 öğrenci eğitim aldı

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi ve
Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler-
den resim kursunda 232, karikatür kur-
sunda ise 129 öğrenci eğitim aldı.
Branşlarında uzman öğretmenler eşli-
ğinde öğrencilerin iki dönem boyunca ka-
leme aldığı karikatür, resim ve sulu
boyadan oluşan eserler, 25 Haziran’a
kadar Sefaköy Kültür ve Sanat Merke-
zi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kartal Belediyesi, cumartesi ve 
pazar günü 3 ayrı oturum halinde
yapılan Yükseköğretim Kurumları
Sınavları (YKS) öncesinde öğrencilere
ve velilere su ikramında bulundu

Kartal Belediyesi; ilçe halkına en iyi hizmeti
sunmak, hizmet kalitesini artırmak, verimli
bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla
belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim
seminerlerine devam ediyor. Eğitimler kap-
samında belediye personeline yönelik; ya-
şamın her alanında etkisini gün geçtikçe
yoğun bir şekilde gösteren dijital dünyanın
gündemi “metaverse (sanal evren)” ile
“inovasyon” konularını içeren bir seminer düzenlendi. İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordine ettiği eğitimler ile
çalışanların farklı konularda donanımlı olmaları amaçlanırken
alanlarında uzman isimler, eğitimlere davet edilerek tecrübe ve
bilgi birikimlerinden faydalanılıyor. Bu kapsamda yapılan eği-
timlerden biri de “İnovasyon ve Metaverse” adlı eğitim oldu.

PERSONELE METAVERSE EĞİTİMİ 

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet

Murat Çalık



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı
yıllardan bu yana oluşturduğu özel

koleksiyonu, şehrin yeni kültür sanat nok-
tası Galeri Beylikdüzü’nde bir araya geti-
rildi. Başkan İmamoğlu’nun kurucusu ve
onursal başkanı olduğu Batı İstanbul Eği-
tim Kültür Sanat Vakfı, tarafından kente
kazandırılan yeni sanat mekanının açılışına
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli ile özel koleksiyona
eserleriyle katkı sunan sanatçılar, sanat ga-
lerilerinden temsilciler ve kültür sanat dün-
yasından davetliler katıldı.

Değerini bulmalı

25 yılı aşkın süredir edindiği eserlerden olu-
şan serginin açılışına eşi Dilek Kaya İma-
moğlu ve çocukları Semih, Mehmet Selim
ve Beren İmamoğlu ile katılan İBB Başkanı,
koleksiyonunu görmek için açılışa gelen da-
vetlilerle tek tek sohbet etti. Sergideki seçki-
lerle ilgili konuklarına konuşma yapan
Başkan İmamoğlu, İstanbul’un binlerce yıl-
lık medeniyet birikimiyle büyük bir koleksi-
yoncu olduğunu söyledi. İstanbul’un
fırsatlarla dolu bir şehir olduğunu kaydeden
İmamoğlu, “Tarihler boyu bu kadar değeri
içinde barındırmış ve hala çok iddialı bir
şehir. Hak ettiği değeri, hak ettiği pozisyonu
İstanbul'a kazandırabildik mi? Ne yazık ki
değil. Mutlaka hak ettiği değeri bulmalı.
Keza İstanbul sadece bu kentin değerli ol-
mazsa anlamına gelmiyor. Bütün bu coğ-
rafyanın odak noktası, sorumluluğumuz
sadece bu kentin insanlarına değil. Bana
göre İstanbul adına bu geniş coğrafyaya
dönük bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

Farklı bir yere erişti

Özel koleksiyonunda yer alan eserlerin ken-
disinin, eşi Dilek İmamoğlu’nun ve yakın
çevresinin beğenisiyle şekillendiğini söyle-
yen Başkan İmamoğlu konuşmasına şöyle
devam etti: “Farklı kuşaklardan, farklı tek-
niklerden, eserlerin bir araya geldiğini gör-
dük. Bazen ne kadar güzel bir şey birikmiş
diyorum. Yan yana görünce, onun şevki
bende çok daha farklı bir yere erişti. Eserle-
rin sahiplerinin bir kısmı bugün aramızda.
Katılamayanlar da var. Bir de hayatını kay-
bedenler var. Her birine yürekten teşekkür
ediyorum. Eserlerini inşallah ebediyete
kadar muhafaza etmek ve daha da geliştir-
mek adına bu mücadeleyi vereceğim.”

Kadınlar öncelenecek

Galeri Beylikdüzü’nün yıl boyu sergilere,
atölyelere, söyleşilere ev sahipliği yapma-
sını istediğini söyleyen İmamoğlu, “ İstan-
bul'un sadece merkezi konumdaki semtleri
değil,  bütün ilçeleri bu tarz ortamlarla, et-
kinliklerle kabiliyetlerini arttırsın istiyoruz.
Çünkü bu şehirde herkes o şansa sahip ol-
malı. Öyle olduğunda toplumsal huzuru
beraberce tesis edebiliriz. Aynı zamanda
burada bu sanat mekanı farklı özellikleriyle
-ki bir e baskı atölyesi de burada hayat bu-
lacak- buluşacak. Bir de Eşim Dilek Kaya
İmamoğlu’yla beraber buranın sanatçıları
destekleyen bir merkez olmasını diledik. Bu
konuda da özellikle yeni mezun ya da kari-
yerinin başındaki sanatçıları, kadın sanatçı-
ları önceleyen bir anlayışla hareket
edeceğiz. Kişisel sergisini açan sanatçılara
burası ev sahipliği yapsın istiyoruz. Bunun
yanı sıra zaman içerisinde genç sanatçılarla
birlikte sadece Türkiye'nin değil küresel
bazda da bazı etkinliklerle, buluşmalarla
bağını arttıran bir yapıyı buraya kazandır-
mak arzusundayız” diye konuştu. 

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

samyeli@bahattindemir.com.tr
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İstanbul’un yeni sanat
mekanı Galeri Beylikdüzü,

‘Ekrem İmamoğlu 
Özel Koleksiyonu’nun ön
gösterimine ev sahipliği

yaptı. İmamoğlu, 400’ün
üstünde eseri misafirlerinin

beğenisine sundu. Galeri
Beylikdüzü’nün Eşi Dilek

Kaya İmamoğlu’yla birlikte
sanatçılara destek olan bir

merkeze dönüşmesini 
istediklerini söyleyen İBB

Başkanı, “İstanbul
medeniyetlere ev sahipliği

yapmış büyük bir 
koleksiyoncu. Tarihler boyu

bu kadar değeri içinde
barındırmış ve hala çok

iddialı bir şehir” dedi.

S eller, fırtınalar, aşırı sıcak ve aşırı soğuk 
havalar, eriyen buzullar, günden güne yok olan
biyoçeşitlilik, yangınlar, kuraklık, emisyon re-

korları... Dünyanın bir kriz içinde olduğu kesin ama
bu iklim krizi kimlerin projesi asıl onu konuşmak 
gerekir! Zira birileri belli ki su akar yolunu bulurun
sırrını çözmüşler.

Tutturmuşlar iklim krizi 2-3 yıldır alt zemin 
hazırlıyorlardı ve şimdi start verdiler.

Gıda, tohum, sağlık ve parayı yönetenler büyük
bir oyun peşindeler.

İklim krizi adı altında dünyayı açlıkla terbiye
edecekler.

Eskiden silah satanlar şimdi tohum, ilaç ve para
satıyor.

Değişen sadece madalyonun bir diğer yüzü.
Kirli bir düzen büyük bir oyun kurdular.
Adına da yeni dünya düzeni koydular. Birgün

mutlaka 
kurduğunuz oyun bozulacak yeni dünya düzeniniz

yerle yeksan olacak.
Lars Fr. H.Svendsen, Korkunun Felsefesi adlı ki-

tabında İngiltere'de yapılan bir anketten söz ediyor.
Görüşülen 11 yaşındaki çocukların yarısı geceleri
iklim krizi yüzünden uykularının kaçtığını söylüyor-
muş. Bu, iklim krizini sadece korku yaratarak gün-
demde tutmanın da, bu gidişatın lafın gelişi anılan
“gelecek kuşaklar” üzerinde nasıl bir tesir yarattığı-
nın da vahametini anlatmak gerekiyor. 

İnsanları korku kapanına kapatarak, yapay ve
suni yöntemlerle çiftçiyi yıldırarak sözde iklim krizi
algısı yaratmaya çalışıyorlar.

Şuan hepimiz ne olduğu tam belli olmayan bir sis
havzasında kaybolmuş durumdayız. Bulutlar dağıl-
dığında yıllar sonra bu kurulan hain planların ger-
çek yüzünü o zaman göreceğiz. 

İşte o vakte kadar şuan elimizden gelen tek bişey
var; bilinçli olmak ve ona göre bir stratejik plan
yapmak.

Adını da iklim 
krizi koydular 

ANIL BODUÇ

Koleksiyonunu geliştirmeye
devam edeceğini kaydeden İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hafta
içi burayı vatandaşlarımızla pay-
laşacağız. Onların da gezmelerini
sağlayacağız. Bir nevi artık vatan-
daşlarımıza, hemşehrilerimize
süreci emanet edeceğiz” dedi.
Konuşmasının ardından davetli-
leri 400’ün üzerinde eseri gezmek
için sergi salonuna davet eden
İmamoğlu, konuklarıyla eserlerle
ilgili sohbet etti.  Galeri Beylikdü-
zü’nün ilk sergisi ‘Ekrem İma-
moğlu Özel Koleksiyonu’nun
küratörlüğüni İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat üstleniyor.
103 sanatçının imzasını taşıyan
değerli eserler; illüstrasyondan
desene, gravürden heykele, baskı
sanatından dijital sanata yaklaşık
100 yıl boyunca devam eden bir
ifade arayışının döngüsüne ışık
tutuyor. Koleksiyonda toplamda
400’ün üzerinde eser yer alıyor.

COK BUYUK BIR 
KOLEKSIYONCU

GALERİ BEYLİKDÜZÜ 
İSTANBUL’A EMANET

Türkiye bir üst lige çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projesinin 2023 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanacağını belirtti. Karaismailoğlu "Ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu
miktarın, 328 milyar lirasını demiryollarına ayırdık. Türkiye, son 20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı sayesinde dünyada en üst lige çıktı" dedi.

ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, yapım aşamasın-

daki Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem
ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım
projesini incelemek üzere 11.00 sıra-
larında Kazlıçeşme’ye geldi. Burada
mühendislerden bilgi alarak projenin
tanıtımını izleyen Karaismailoğlu,
yaklaşık 7.3 kilometrelik güzergahı 2
saat boyunca yürüyerek yerinde de-
netledi.

Gururunu yaşıyoruz

Basın mensupların açıklama yapan
Bakan Karaismailoğlu, "Şunu özel-
likle ifade etmek istiyorum ki, bugün
burada İstanbul’umuz için tarihi bir
projenin gelişmesine tanıklık ediyo-
ruz. Kazlıçeme-Sirkeci Kentsel Ula-
şım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm
Projemiz, sadece bir raylı sistem işi
değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni
nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul’a
önemli bir eser daha kazandırmanın

gurur ve mutluluğunu birlikte yaşıyo-
ruz. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizdeki
ulaşım ve haberleşme sistemlerini bir
bütün olarak değerlendiriyoruz.
Kara, hava, deniz ve demiryollarını,
birbirini tamamlayan, etkileyen ve
bütünleyen sistemler olarak görüyo-
ruz" dedi.

Siyasi rant devşirmiyoruz

“Başkalarının ne dediğine kulak as-
madan, polemiğe girmeden, eser si-
yasetimizden ödün vermeden,
milletimiz için çalışmalarımızı var
gücümüzle sürdürüyoruz” diyen
Bakan Karaismailoğlu, “Hükûmetle-
rimiz döneminde; Ülkemizin ulaşım
ve haberleşmesi için 1 trilyon 600
milyar liranın üzerinde yatırım yap-
tık. Bu miktarın, 328 milyar lirasını
demiryollarına ayırdık. Türkiye, son
20 yılda yaptığı büyük altyapı atılımı
sayesinde dünyada en üst lige çıktı.
Altyapının sağladığı doğrudan, do-

laylı ve tetikleyici ekonomik etkilerle
en büyük 10 ekonomi arasında yerini
alacak. Son yirmi yılda, Bin 432 kilo-
metre hızlı tren hattı inşa ettik. Sin-
yalli hat uzunluğumuzu yüzde 183
artırarak, elektrikli hat uzunluğu-
muzu da yüzde 188 artırarak, kon-
vansiyonel hat uzunluğumuzu da 11
bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bu şe-
kilde toplam demiryolu ağımızı 13
bin 22 kilometreye çıkardık. Bizler
halka hizmeti, Hak’ka hizmet olarak
görüyoruz. Başkalarının yaptıkları
hizmetlerin üzerine konup, algı ope-
rasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyo-
ruz. Görev alanlarımıza giren
işlerden imtina edip, yükü başkala-
rına atmıyoruz. Mega kentte toplu
taşımı ihmal edip halka çile çektirmi-
yoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
olarak, vatandaşlarımızın ulaşım ihti-
yaçlarını karşılarken, aynı zamanda,
şehrin en değerli alanlarını yeniden
düzenleyerek milletimize kazandırı-
yoruz" ifadelerini kullandı. DHA

Kebapçının 
tavanı çöktü

SultangaZi'de kebapçının tavanı çöktü. İki
çalışanın tavanın altında kalmaktan son
anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. İs-

metpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde 4 katlı binanın gi-
rişindeki kebapçının tavanı dün saat 23.30 sıralarında
çöktü. O sırada iki çalı-
şan çöken tavanın al-
tında kalmaktan son
anda kurtuldu. Çalışan-
lardan biri mutfak bölü-
müne kaçarken, diğeri
koşarak dışarı çıktı.
Kebap salonunda hasar
oluştu. Kebapçıda çalı-
şan Faik Ceylan, "Bir
tavan ustası tavanı iyi
yapmadığı için çökme
meydana geldi. 1 sene
önce zaten tadilat yap-
mıştık. İş yerimiz 1,5 ay
tadilatta kaldı. Hem
maddi hem manevi ola-
rak o dönem zarar et-
miştik. 1 yıl aradan sonra
bu olay yaşanınca iyice
zarara uğradık. Tavan
çöktüğü sırada müşteri
yoktu. İki çalışanımız temizlik yapıyordu. Onlarda
çöken tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular.
Gündüz olsaydı facia olurdu" dedi. 

Bayrama yetişecek
Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan
Konyalı Camii’nin temeli törenle atıldı. 
Yüklenici firmanın 15 Mayıs 2013’te cami
inşaatını tamamlayacağı belirtilirken, 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy, 2023’ün Nisan ayına denk gelen
Ramazan Bayramı’nı hedef koyduğunu
söyleyerek, “Allah bayram namazını
kılmayı nasip etsin” dedi. 

Zeytinburnu Belediyesi 26
Eylül 2019’da yaşanan Silivri
depreminin ardından dep-

reme dayanıksız olduğu için mühürle-
diği, sorasında yıkarak çevresinde
başlattığı kamulaştırma işlemlerini ta-
mamlanmasıyla birlikte düzenlediği tö-
renle Konyalı Camii’nin temelini attı.
Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sa-

hipliğinde, İlçe
Kaymakamı Zeke-
riye Güney, İstan-
bul Müftüsü Prof.
Dr. Safi Arpaguş,
Ak Parti İstanbul
Milletvekili Hasan
Turan, İlçe Milli

Eğitim Müdürü, Mahalle Muhtarı Na-
diye Polat, siyasi partilerin temsilcileri ve
çok sayıda mahalle halkının katıldığı
tören, Konyalı Camii İmamı Akif Ak-
soy’un okuduğu kuran tilaveti ile
başladı. 

Bizim borcumuzdu

1359 kişilik ibadet alanı, Kuran Kursu,
Taziye Evi, Kapalı Otopark, ferah avlu
alanı, bebek bakım odası ve öğrencilerin
çalışacağı alanlarla beraber bir yaşam
alanı olarak projelendirdikleri Konyalı
Camii’nin, Seyitnizam Camii’nin proje-
sini de çizen Yüksek Mimar Aydın Yük-
sel olduğu belirtildi.  Törende konuşan
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, bir süredir Zeytinburnu semala-
rında eksik olan Konyalı Camii’nin mi-
narelerini yeniden inşa etmek için bir
araya geldiklerini söyleyerek, mühürlen-
mesinin ardından kamulaştırma işlem-
leri nedeniyle uzayan temel atma
törenini huzur içinde yapmanın mutlu-
luğunu yaşadığını söyledi. “Nerede bir
kubbe varsa, nerede bir minare varsa
orası Müslüman yurdudur. Nerede al
bayrağımız dalgalanıyorsa, orada müs-
lümanlar huzurludur ve bütün insanlar
güvendedir” diyerek törenin açılış ko-
nuşmasını yapan Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, 1953’te Konyalı Camii’ni
yaptıran Hacı Mustafa ve Hacı Ayşe
Çetinbulut’a, 1980’li yıllarda da yenilen-
mesine vesile olan Hacı Salih Aktaş’a
şükranlarını sunarak, yeniden yapılma-
sının Zeytinburnululara borçları oldu-
ğunu söyledi. 

Bir ve beraberiz

Konuşmasını sürdüren Başkan Arısoy,
“Biz kardeşiz, biriz, beraberiz. Bunu
önce camilerde idrak ederiz. Kalpleri-
miz birbirine yaklaşır aynı safta. Bilme-
sekte, tam olarak anlayamasakta
hissederiz. Geçmişten bu güne uzanan
sonsuza dek süreceğini bildiğimiz bir
bağ, bir ruh vardır camilerde. Bizler ca-
milere sadece ahiret yurduna hazırlık
için gitmeyiz. Birbirimizi görürüz, topla-
nırız, yalan dünyadan haberdar oluruz.
Belki maddi, belki manevi, belki de ha-
yırlı bir haber duyar, bazen alan bazen
de veren el olur, güzelliklere ortak olu-
ruz. Büyükler anlatır, çocuklar neşe
verir, cenazeler ebedi aleme uğurlanır,
bayram sabahlarına orada kavuşuruz.
Camiler hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası ve şahididir. Dünyadan uzaka
bir yer bulmak, rahat bir nefes almak,
muhasebe yapmak, düşünmek, af dile-
mek, yeniden başlamak için de gideriz.
Mekana, şehre, insana mana katara ca-
miler. Belkide bu yüzden kimileri gör-
kemli, kimileri suskun, kimileri
albenilidir. Allah ezeli ve ebedi kardeşli-
ğimizin sembolü olan camilerimizden
ezan sesini eksik etmesin” dedi. 

Önce camiden başlanır

Törende konuşan İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Safi Arpaguş da, camilerin
İslam kültüründeki önemine değindi.
Peygamber Efendimizin Mekke'den
Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak bir
mescit inşa etmekle işe başladığını belir-
ten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Ar-
paguş, “Bu demektir ki bir toplum inşa
edilecekse camiden başlanır ve onun et-
rafında gelişerek bir toplum büyür ve
imanıyla, islamıyla, ezanıyla, kuranıyla
bir kültür ve bir inanç inşa edilir” ifade-
leriyle, Konyalı Camii’nin yapımında
dünden bu güne emeği geçen herkese
teşekkür etti. Konuşmaların ardından
Başkan Arısoy ve protokol üyeleri, bu-
tona basarak Konyalı Camii’nin temel-
lerini attı. Yüklenici firmanın 15 Mayıs
2013’te tamamlayacağı cami inşaatı için
Fen İşleri Müdürlüğü’ne ve yüklenici fir-
maya seslenen Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, 2023’ün Nisan
ayına denk gelen Ramazan Bayramı’nı
hedef olarak koyduğunu söyleyerek,
“Allah bayram namazını kılmayı nasip
etsin” dedi. 



İ stanbul Global Partners tarafından
düzenlenen Yaza Merhaba Four
Winds Tanıtım Kokteyl’ine İran’dan,

Rusya’dan, Arabistan’dan ve daha birçok
ülkeden yatırımcılar geldi. İstanbul Glo-
bal Partners Uluslararası Gayrimenkul
Tanıtım ve Pazarlama Şirketi Yönetim
Kurulu başkanlarından İsmail Altın, “Bu
proje Bağdat Caddesi’ne çok yakın bir
konumda, 45 dönümlük bir yeşil alan
içinde yerleştirilmiş, 42 dönüm yeşil alan
ve birçok sosyal alandan oluşmaktadır.
1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 350 metrekarelik
konutlardan meydana gelen projenin sos-
yal alanları, çok geniş bahçesi, spor alan-
ları ve son derece güzel etkinlikleri var.
Yani bu proje keşke benim de olsa diyebi-
leceğiniz bir proje” dedi.

Projeler tanıtıldı

Yerli ve yabancı yatırımcıları Türkiye’deki
markalı gayrimenkul projelerinde buluş-
turarak çok önemli satışlar elde ettiklerini
belirten İsmail Altın, “Bugün Taşyapı
Four Winds projesinde, bu güzel etkin-
likte yerli yabancı birçok yatırımcımızla
bir araya geldik. Yatırımcılara projemizi
tanıtma imkânı bulduk. Aslında Four
Winds projemiz uzun
zaman önce tamamlan-
masına rağmen satışa çık-
mayan stoklarımız vardı.
Bugün burada İran’dan,
Rusya’dan, Arabistan’dan
yurtiçinden ve yurtdışın-
dan binlerce yatırımcı ülke-
mize milyarlarca dolarlık
yatırım yapmaya başladı.
Bizler de İstanbul Global
Partners olarak Türki-
ye’nin birçok yerinde ulus-
lararası proje tanıtım ve
pazarlama organizasyo-
nunu profesyonelce yönet-
mekteyiz. Umut ediyoruz
ki bu projemizle birçoğunu
yer sahibi yapacağız. Hoş
bir yaza merhaba partisi
oldu. Bu gördüğünüz ha-
rika Four Winds proje-
sinde de elimizdeki stoklar çok hızlı bir
şekilde erimeye başladı. Bağdat Caddesi
gibi çok güzel bir yerde yer almakta ayrıca
sosyal etkinlikleri ve ulaşımı son derece iyi
olduğu için eminim ki hep birlikte güzel
satışlar yapacağız” ifadelerini kullandı. 

Büyük sıkıntılar var

Altın, son günlerde kira ve konut fiyatları

artışının özellikle yabancıların mülk edi-
nimi yüzünden olduğuna dair birçok söy-
lem olduğuna değinerek konuyla ilgili
şöyle konuştu: “Bugün yabancı yatırımla-
rın toplam satışlara oranı yıllık 1.5 milyon
civarında. Yani bugüne kadar yabancılara
yapılan satışın toplam sayısı yüzde 4 bile
değil. Nasıl olur da bu şekilde etkiler. Bu
yanlış sonuçları bir şekilde halkımıza an-

latmak ve onları bilgilendirmek lazım. Ya-
bancı yatırımı demek doğrudan orta va-
deli Türkiye’mize gelen döviz girdisi,
yabancı ülkelere karşı daha güçlü dur-
mak, MTI fiyatlarının ucuzlaması, konut
fiyatlarının çok doğru bir şekilde uygun fi-
yatlarla alınması ve halkımıza da fayda
sağlaması demek. Bugün bir pandemiden
çıktık. MTI fiyatlarının son derece arttı-

ğını gördük. Yatırımcılarımız, inşaatçıları-
mız bir önceki yıl almış olduğu konutu ve
imalatı bu sene aynı fiyatlarla yapama-
maktalar. Yani bunun asıl sebebi, pande-
miden çıkmış olmamızdır. Pandemide
yapılamayan üretimlerin bugün bize yan-
sımasından kaynaklanan çok büyük 
sıkıntılar var.”

Döviz kazandırdık

İstanbul Global Partners’ın kurucuların-
dan Zeki Kemaloğuz ise “Global Partners
olarak 5.5 yıldan beri Türkiye’de çok
önemli başarılara sahip olduk. Yabancı
yatırımcılara Türkiye’deki markalı gayri-
menkul projelerinde buluşturarak çok
önemli satışlar elde edip, Türkiye’ye döviz
kazandırdık. Bu başarımızdaki en önemli
etkenlerimizden birincisi çalışanlarımız.
İkincisi de uluslararası ajentalarla olan
bağımız. Yurtiçinde ve yurtdışında oluş-
turduğumuz ajenta ağlarıdır. Bugün de
Taşyapı’nın Four Winds projesinde ya-
bancı ajentalarımız için düzenlemiş oldu-
ğumu ajenta kokteilinde hep beraberiz”
şeklinde konuştu. DHA
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YATIRIMCILAR 
BİR ARAYA GELDİ İflaslar bir yılda 

yüzde 113 arttı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yılın
ilk 5 ayındaki esnaf iflasının 47 bini aştığını
belirterek, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre
esnaf iflaslarındaki artış yüzde 113. Nebati'nin
enflasyona dayalı sözde büyüme modelinde
esnafların payına toplu iflas düşüyor" dedi.

cHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya
Milletvekili Veli Ağbaba, Esnaf Sicil Gazete-
si’nin verilerini paylaşarak bu yılın ilk 5 ayın-

daki esnaf iflaslarını değerlendirdi. Ağbaba, büyüme
modelinde esnafların payına toplu iflas düşüyor diye yo-
rumladı. Yılın ilk 5 ayında, meslekten ve sicilden terkinini
yaparak iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128'e yükseldiğini be-
lirten Ağbaba, “Böylece bu yılın henüz ilk 5 ayında iflas
eden esnaf sayısı 50 bine yaklaştı. Mayıs ayında iflas eden
esnaf sayısı ise 8 bin 322 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının
mayıs ayında iflas eden esnaf sayısı 3 bin 893 olarak açık-
lanmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yılın mayıs ayına
iflas eden esnaf sayısında yaşanan artış yüzde 113 oldu.
Bakan Nebati her seferinde göstergeler iyi, piyasalar canlı
diyor ama yaşanan toplu iflasları da görmemezlikten geli-
yor.Nebati’nin enflasyona dayalı sözde büyüme modelinde
esnafların payına toplu iflas düşüyor. Kur artışı ve dolaylı
olarak artan maliyetler esnafların artık dükkanına yeni
ürün alamamasına neden oluyor. Ardı ardına gelen zamlar
ve yüksek faturalara ek olarak esnafların bankalara olan
borçları da düşünüldüğünde, esnafın bu yılın sonunu gör-
mesi neredeyse imkansız hale gelmektedir” diye konuştu.

İstanbul Global Partners Uluslararası Gayrimenkul Tanıtım ve Pazarlama Şirketi’nin
düzenlediği ‘Yaza Merhaba Four Winds Tanıtım Kokteyli’nde yerli yabancı birçok yatırımcı
bir araya geldi. Taşyapı İnşaat tarafından yapılan Four Winds evlerinin yabancı acentalara
pazarlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte satışa çıkmayan konutlar tanıtıldı

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini de-
ğerlendiren Zeki Kemaloğuz, “Yabancı yatı-
rımcıları Türkiye ile buluşturan en önemli
şey ülkemizin sağlamış olduğu güven. Tür-
kiye’de hangi dilden, ırktan, demokratik ya-
pısından olursa olsun kendilerini rahat
hissetmeleri. Aynı zamanda Türkiye’den
yapmış oldukları yatırımlarında her geçen
gün değer kazanması. Türkiye yatırımcısına
kazandıran bir ülke. Bu anlamda da yabancı
yatırımcılar tarafından özellikle konut tara-
fında çok ilgi çekiyor” dedi.

TÜRKİYE YATIRIMCISINA 
KAZANDIRAN BİR ÜLKE

Çalışanlar öfke dolu!
Gallup’un son araştırması, Türkiye’de çalışanların nasıl bir cendere içinde olduğunu ortaya
koydu. Stres rekor seviyede, iki çalışandan biri gün içinde öfke ve endişe yaşıyor

Türkiye'de çalışanların
üçte ikisi stresli, yaklaşık ya-
rısı mutsuz ve öfkeli. Tüm

bu oranlarda global ortalamaların iki
katına ulaşılması işyerlerindeki huzura
dair ciddi alarm veriyor. Global araş-
tırma şirketi Gallup, dünyanın her böl-
gesinden 96 ülkeyi kapsayan ve
işyerlerinde çalışanların durumunu öl-
çümlediği raporunu açıkladı. Rapora
göre dünyada çalışanların stres düzeyi
tüm zamanların en yüksek seviyesine,
yüzde 44'e yükseldi. Türkiye'ye bakıldı-

ğında ise rekor olan bu rakamın çok öte-
sinde bir sonuç ortaya çıktı: Türkiye'de
çalışanların yüzde 66'sı gün içinde
yoğun bir stres altında olduğunu belirtti.

Türkiye ilk sırada

Yaşam şartlarının enflasyon artışı para-
lelinde hızla bozulması, özellikle sabit
gelirlilerin hayat kalitesinde keskin bir
düşüş, stres düzeyinde ise sert bir artış
yarattı.  Türkiye'de 3 çalışandan 2'si ağır
stres altında olduğunu söylerken bu
oranla ülkemizdeki çalışanlar tüm dün-

yada ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi yüzde
65 ile Lübnan izledi. Araştırma, çalışan-
ların endişe seviyesini de ölçüyor. Türki-
ye'de çalışanların yüzde 43'ü her gün
derin bir endişe içinde olduğunu söy-
ledi. Bu oranda geçen yıla göre 3 puan
artış var.

İki kat öfkeliyiz

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve
her geçen gün fakirleşen beyaz yakalıla-
rın öfke düzeyindeki artış, global araştır-
manın sonuçlarına da yansıdı.
Araştırmaya göre Türkiye'de çalışanla-
rın yüzde 46'sı gün içinde öfke yaşadı-
ğını belirtti.  Bu oran global ortalama
olan yüzde 21'in iki katından fazla. Çalı-
şanların mutluluğu işyerlerinin ticari ba-
şarısını ve verimliliğini, bu da ülke
ekonomisini birebir etkiliyor. Türkiye'de
çalışanlara dair veriler ise global ortala-
madan hep olumsuz ayrışıyor. Araştır-
maya göre gün içinde derin bir
mutsuzluk yaşayan Türk işgücündeki
artış oranı ise yüzde 5. Türkiye'de çalı-
şanların yüzde 40'ı gün içinde  mutsuz
olduğunu belirtti. Bu oran yüzde 23
olan global ortalamanın çok üzerinde.
Dünyada çalışanların yüzde 11'i gün
içinde saygı görmediklerini düşünüyor,
Türkiye'de bu oran da iki katı: yüzde 21.

Yabancı denizde
yerli karavanda!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 25 yıldır
otel işletmeciliği yapan Mehmet Demir, “Çok
krizler, savaşlar gördük ama böylesini
görmedik. Yabancı turistler geliyor ama yerli
turist için Ege’de tatil hayal oldu. Vatandaş
çadıra ve karavana döndü" diye konuştu.

Turizmciler, okulların tatil olması ile birlikte
iç turizmde beklenen hareketliliğin gerçekleş-
meyeceği yönünde endişelerini dile getirdi.

Aşırı artan döviz ve akaryakıt fiyatları nedeniyle turizmciler
tatil için Bodrum ve Ege bölgesinin yabancıya cennet iç tu-
rist için ise kabus haline geldiği değerlendirmesinde bu-
lundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 25 yıldır otel
işletmeciliği yapan Mehmet Demir, “Çok krizler, savaşlar
gördük, ama böylesini görmedik. Her ürüne yüzde 200-
300 zam geldi. Biz yapmasak bu sefer girdilerimizi yerine
koyamıyoruz. Zam yapsak zaten yerli turist gelemiyor. Ge-
lemeyecekte zaten yerli turist için Bodrum ve Ege'de tatil
hayal oldu. Yerli turist çadıra ve karavana döndü” dedi.

Pandemiden sonra toparlana-
mayan turizm sektörüne geçen yıl
yerli turist can suyu olmuştu. Bu

yıl hem oda fiyatları hem de akaryakıta gelen
zamlardan sonra yükselen bilet fiyatları, yerli
turist hareketliliğine balta vurdu. Okulların
kapanmasıyla tatil sezonu başladı ama geçen
yıl otel doluluklarının yüzde 30-50’sini karşı-
layan yerli turistin bu yıl doluluklardaki payı-
nın yüzde 20’lere inmesi bekleniyor. Bu
azalışta etkili olacak bir nedenin, İngiltere ve
Hollanda pazarındaki hareketlilik olduğunu
belirten sektör temsilcileri, asıl nedenlerden
birinin ise yüksek enflasyon etkisiyle azalan
alım gücü olduğunu aktardı. Sozcu.com.tr’ye
konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ-
ROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbü-
loğlu, “İç pazarda hareketlenme başladı ama
yeterli değil. Onun da sebebi enflasyon. Mali-
yet artışlarıyla birlikte otel fiyatları ve ulaşım
giderleri yükseldi. Bu yüzden iç pazarda hare-
ketlilik beklentisi olsa da geçen seneki trafiğin
olması zor görünüyor” dedi.

En ucuz tatil 
15 bin lira!



A ltı siyasi partinin genel baş-
kan yardımcıları, Kartal
Kent Kültürü ve Demokrasi

Vakfı'nın düzenlediği panelde, Güç-
lendirilmiş Parlamenter Sistem'in
ayrıntılarını anlattı. İYİ Parti Genel
Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem,
konuşmasında hükümetin ekonomi
politikalarını eleştirirken, "Enflasyon
yüzde 70 derseniz doğru haber,
yüzde 100 derseniz yalan haber.
Hangisi yalan? Kim karar verecek?
Hep birlikte akılla kazanacağız. Biz
onlar gibi değiliz, geldiğimiz anda
bu sisteme göre gelsek de parlamen-
ter sisteme benzeterek yöneteceğiz"
dedi. TBMM Adalet Komisyo-
nu’nda kabul edilen internet med-
yası ve sosyal medyaya yeni
yaptırımlar öngören yasa teklifine de
değinen Bahadır Erdem, “Her dö-
nemi bir önceki dönem hazırlar.
Yani 2002 yılındaki AK Parti iktida-
rının kurulduğu yılı bir önceki
dönem hazırladı. Şimdi de bu tek
adam rejimi, bu her şeyin tek bir ki-
şinin dudağına bağlandığı rejim, ik-
tidarın yargı üzerinde olabilecek her
türlü baskıyı kurduğu rejim, iktidarın
basın üzerinde her türlü baskıyı kur-
duğu basının neredeyse yüzde 90'nı
kendi eline geçirdiği bu rejim, bu adil
olmayan rejim bu hukukun olmadığı
rejim, insan haklarının, fikir özgürlü-
ğünün olmadığı rejim, basın özgür-
lüğünün olmadığı rejim de hep
birlikte bir araya gelerek seçimden
sonra kazanacağımız dönemi hazır-
lıyor” diye konuştu. 

Çok dikkatliyiz

"Biraz evvel arada bir seyircimiz bir
hanımefendi 'Çok korkuyorum' dedi.
'Biriniz bir şey yapacaksınız yanlış
bir şey söyleyeceksiniz bu insanlar
şöyle, bu insanlar şöyle, bu insanlar
böyle, dikkatli olun' dedi. Çok haklı-
sınız, ama biz zaten çok dikkatliyiz”
diyen Erdem, “Bakın bizi ne bir
araya getirdi sizce? Altılı bu masa
dediğimiz, amacı demokrasi olan,
amacı kuvvetler ayrılığı olan, amacı

hukukun yeniden üstün olacağı bir
Türkiye’nin yeniden yeşereceği bu
dönem, bu siyasi partiler bir araya
getirdi. Bu 20 yıldan beri öğrendikle-
rimiz. Bize yapılan zulüm. Evet Si-
yasi Partiler Kanunu'nu olabilecek
şekilde kendi lehlerine değiştiriyorlar.
Evet bir yıldan üç yıla kadar hapis
öngörüyorlar. Sosyal medyayı da şu
anda baskı altına alınıyor. Yani biri
tweet atacak, biri efendim instag-
ramda post paylaşacak, Facebook'ta
bir fikrini paylaşacak sonra ceza ile
karşı karşıya kalacak. Sadece vatan-
daşı, onun dışındakiler artık özgür
medya. Bütün medya AKP’nin
elinde olursa, Cumhur İttifakı'nın
elinde olursa, geriye kalan bütün
muhalif fikirler, gerçekler, yalan ol-
mayan gerçekler de ancak ve ancak
Türkiye'ye ve vatandaşlarımıza sos-
yal medya eliyle, sosyal medya gaze-
teciliğiyle ulaşır. Bugün bütün
gazetecilerin kanalları var” ifadele-
rini kullandı. 

Kesinlikle kazanacağız

İktidarın seçim güvenliğini tehlikeye
atacak olası adımlarıyla ilgili kaygı-
ları hak verdiğini belirten Erdem,
"Her türlü şeyi yapacaklar ama
korkmayın kesinlikle ne halt eder-
lerse etsinler, çok özür diliyorum bu
sözü kullandığım için bu seçim gü-
venle yapılacak ve bu seçimde kesin-
likle ve kesinlikle hem
cumhurbaşkanlığı seçimini hem de
milletvekilliği seçimini bizler kazana-
cağız. Bundan en ufak bir şüpheniz
olmasın. Bakın altılı masa; ‘Seçim
Güvenliği Masası’ kurdu. Niye her
bir seçim sandığına, o seçimdeki
sandığın namusunu koruyacak
kendi aramızdan görevli arkadaşları-
mızı seçiyoruz. Yani çok haklısınız,
onlar bizi korkutmak için her türlü
zalimliği yapıyorlar, ama biz de de-
mokrasiye sahip çıkmayı öğrendik.
Unutmayın demokrasi de hak eden
devletlere geliyor. Bizim de bunu
hak etmemiz lazım ve bizi de bunu
fazlasıyla hak ediyoruz. Onun için

hiç korkmayın. Soruyu
soran hanımefendi,
sakın korkmayın, sat-
ranç oynar gibi hamle-
leri düşünüyoruz" dedi.

Babanızın 
malı mı bu?

"Biz şu anki Anaya-
sa'ya göre bütün Tür-
kiye’yi yönetme
hakkına sahibiz. Cum-
hurbaşkanı adayımız
da inşallah kazanaçcak, bu ülkeyi
demokrasiyle yöneteceğini ve hu-
kuka göre yöneteceğini sizlere önce-
den zaten söz vererek adayımız
olacak" diyen Erdem, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Cumhurbaşkanını seçtik
ama Meclis'te 360 bulamadık 350
kaldık. Düşünün bu sistem kimin
için getirildi? Herhangi bir muhalif
fikre sahip bir kişi için mi getirildi?
Bu sistem, canının istediği gibi hiç
denetlenmeden ülkeyi yönetsin diye
mi getirildi? Bakın ne diyor biliyor
musunuz sayın Cumhurbaşkanı?
ATV’ye verdiği bir röportajda anlatı-
yor referandum öncesi 'Biz ülkeyi
anonim şirket gibi yöneteceğiz'
diyor. Ülke anonim şirket gibi yöne-
tilir mi? Yönettiğiniz anonim şirketi
gördük, ülkeyi batma noktasına ge-
tirdi. Babanızın malı mı bu? Miras
mı kaldı size bu ülke? Şimdi bakın
Cumhurbaşkanı dolayısıyla eğer
Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaş-
kanı olduğunda ama 350 milletvekili
çıkardık sadece. AK Parti koşa koşa
'Hadi söz vermiştiniz. Hadi bak mil-
lete neler demiştiniz? Hadi gelin
parlamenter sisteme geçin' demeye-
cekler. Onlar bize koşacaklar buna
emin olun. Biz ilkeler üzerinden
giden insanlarız. Eğer demokrasi is-
tiyorsak, demokrasinin kuralları bir-
dir. Demokrasi bir paket programdır.
Biz bu ülkeyi kuvvetler ayrılığının ol-
duğu bir rejime getireceğiz. Ve de ona
göre bu ülkeyi yeniden hep beraber
yeşerteceğiz. Dolayısıyla onların tabii
işine geldiği için bize koşacaklar."
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Biz seçimi kazanınca 
AK Partililer, bize koşacaklar emin olun. Ülkeyi kuvvetler ayrılığının olduğu
bir rejime getireceğiz. Onların işine geldiği için bize koşacaklar" dedi

AK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLERAK PARTİLİLER
BIZE KOSACAK!
AK PARTİLİLER

80 bininci kadın 
üyeye rozet taktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye üye olan 80 bininci kadın üye Nazan
Erol’un üyelik rozetini taktı. Kılıçdaroğlu, “Atatürk’ün Cumhuriyet’in temellerini attığı
Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya’da birinci parti olmamız gerekiyor" dedi

CHP Kadın Kolları, par-
tilerinin üye kampanya-
larını sürdürdüyor.

CHP’ye üye olan 80 bininci kadın
üyesi Samsunlu Nazan Erol oldu.
Erol’un üyelik rozetini CHP Genel
Merkezi’nde CHP lideri Kemal Kı-
lıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu, Erol
ve CHP Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları
Merkez Yürütme Kurulu Üyesi
Füsun Sökmez, Samsun İl Kadın
Kolları Başkanı Nazan Güneysu/yu
da makamında ağırladı. Kılıçda-
roğlu, Samsun il kadın kolunun ör-
gütlenme çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Seçim döneminde AKP’ye oy
istemek için sahada aktif rol üstlen-
diğini belirten Erol, “Seçim döne-
minde kapı kapı dolaşıp AKP’ye oy
istedim. Sonra gördüm ki parayla
oy satın almaya çalışıyorlar. Gö-
zümle görmesem inanmazdım. Bir
daha AKP’yle yol yürüyemeyece-
ğimi anladım. CHP Kadın Kolları
ile tanıştığımda ‘İşte şimdi yuvam-
dayım’ dedim. Size güveniyoruz
Genel Başkanım. Bizi kurtarın”
dedi.

100 bin üyeye az kaldı

Yeni kadın üyeyi dinleyen CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Atatürk’ün Cumhuriyet’in temelle-
rini attığı Samsun, Erzurum, Sivas
ve Amasya’da birinci parti olmamız
gerekiyor. Cumhuriyet’in 100. yılına
girerken bu sorumlulukla hareket et-
meliyiz. Bunun yolu da halka do-
kunmaktan geçiyor. Özellikle ev
kadınlarına ve gençlere yoğunlaşın.
Yoksul vatandaşlarımıza Aile Des-
tekleri Sigortası’yla nasıl yoksulluk-
tan kurtulacaklarını anlatın. Kabus

bitecek, huzur gelecek. Torpillilerin
saltanatı sona erecek, hak edenin
kazandığı bir düzen gelecek. Sa-
ray’ın iktidarı yerine halkın iktidarı
kurulacak” diye konuştu. CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin
Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye
hedeflerine ulaşmak için örgüt-
lenme çalışmalarını hızlandırdıkla-
rını belirtti. Nazlıaka, CHP liderine,
kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Si-
gortası’nı anlattıklarını aktardı.

Türkiye’nin Sesi 
Partisi Genel Başkanı
Ayhan Bilgen,

“AKP’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin
yeni bir süreç başlatabileceğini”
söyledi. Abdullah Öcalan’a dikkat
çeken Bilgen, “Sürece onun da
dahil edilmeye çalışıldığını düşü-
nüyorum. MHP de ikna edilmeye
çalışılıyor” dedi. Cumhuriyet ga-
zetesinden Gamze Kolcu’ya ko-
nuşan Bilgen, "Partiler üstü,
kişisel siyasi hesapların üzerinde
bir yere oturtabilirsek birlikte çö-
zebiliriz. Partiler bu konuya, kendi
öncelikleriyle değil, ülkenin ortak
yarasının tedavi edilmesi ekse-
ninde yaklaşmalı Sorunun nihai
çözümü demokratik anayasa kon-
septidir. Anayasa şeffaftır, kapalı
kapılar arkasında yapılmaz. Böyle
olduğunda da kimse ülke bütün-
lüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz.

İdamın kaldırılması konusunda
doğru bir adım atan MHP, bugün
de aynı tutumu takınabilir. Türk
milliyetçileri hem cesur olmalı

hem de gerçekten ülke sevgisinin
gerektirdiği özeni göstererek hare-
ket etmeli" değerlendirmesini
yaptı.

Yeni bir çözüm süreci başlayabilir
Türkiye’nin Sesi 
Partisi Genel Başkanı
Ayhan Bilgen
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TANTAVİ SOSYAL TESİSLERİNDE KULLANILMAK 
ÜZERE MUHTELİF GIDA ALIM İŞİ

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 
(İKTİSADİ İŞLETME)

H avaların ısınması, okulların
da tatil olmasıyla lunapark
ve eğlence mekanları dol-

maya başladı. Gondol, kamikaze ve
dönme dolap gibi pek çok oyuncağın
olduğu lunaparklar tehlikeli de olabi-
liyor. Geçtiğimiz hafta Antalya'da ya-
şanan lunapark kazası da bu tip
alanlarda yaşanabilecek olası tehlike-
leri yeniden gündeme getirdi. Uz-
manlar tesislerin ekipman kontrol ve
bakımlarının düzenli olarak yapıl-
ması ve sorumlu bir mühendis ve tek-
nisyenin bulundurulması zorunlu
olduğunu söylüyor. İşletme yetkilileri
ise gerekli bakımların sürekli yapıldı-
ğına ancak ziyaretçilerin de uyarılara
dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB) Makine Mühend-
isleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi
Basın Sözcüsü Ezgi Kılıç, "Tesislerde
ilgili ekipmanların kontrolleri ve ba-
kımlarından sorumlu bir mühendis
ve teknisyenin bulundurulması zo-
runludur" dedi. Viaport Marina Kor-
san Adası Tema Park'ın işletmecisi
olan makine mühendisi Özcan Dal
ise, oyuncakların günlük, haftalık,
aylık ve yıllık bakımlarının sürekli ola-
rak yapıldığına dikkat çekerek, "Ziya-
retçilerin bizim arkadaşlarımızın ve
levhalardaki uyarılara dikkat edilme-
sini rica ediyorum" ifadelerini 
kullandı. 

Kazalar yaşanıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Makine Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Basın Sözcüsü Ezgi
Kılıç, "İşletmecilerin, vatandaşlarımı-
zın can ve mal güvenliğinden so-
rumlu olduğu unutulmamalıdır.
Denetimleri yaptırılmayan makinele-
rin bakım ve onarımlarının günlük ve
aylık periyodik kontrolleri ihmal edi-
len mekanlar ne yazık ki üzücü kaza-
ların yaşanmasına sebep olmaktadır"
dedi.  Kılıç, "Eğlence alanlarında kul-
lanılan tüm oyuncakların yürürlükte
bulunan 9207 sayılı yönetmeliğe göre
aylık ve yıllık olarak periyodik kont-
rollerinin yapılması ve emniyet ak-
samlarının test edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca günlük olarak
da eğlence ekipmanları işletmeye
alınmadan önce tüm emniyet tedbir-
lerinin çalıştığı tespit edilerek boşta
çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu
kontroller yasal olarak kayıt altına
alınmalıdır. Bulundukları sınırlardaki
ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafın-
dan ruhsatları verilmeli ve yine bele-
diyeler tarafından kontrollerinin
yapılması gerekmektedir. Ayrıca tesis-
lerde ilgili ekipmanların kontrolleri ve
bakımlarından sorumlu bir mühen-
dis ve teknisyenin bulundurulması
zorunludur" ifadelerini kullandı.
Kılıç, "Binilecek oyuncağın önünde
talimat olup olmadığına dikkat edil-
melidir. Operatörler, oyuncaklara bi-
necek kişilerin şartları sağlayıp
sağlamadığını mutlaka kontrol etme-
lidir" dedi. 

Sıfırlanması zor

Tema park işletmecisi ve makine mü-

hendisi Özcan Dal, "Büyük luna-
parklarda en az 2 mühendis en az 4
teknisyen var ama buna rağmen ka-
zalar oluyor. Elektronikte oluşan her-
hangi bir sıkıntı maalesef kazaya
sebebiyet veriyor. Elektronikte bu ha-
diseleri sıfıra indirmek mümkün
değil. Her geçen gün lunaparklar ba-
kımı biraz daha bilinçli yapmaya baş-
ladı. Bizim için öncelik kapıdan içeri
girenlerin can güvenliği. 2 mühendisi-
miz, 4 teknisyenimiz, iş sağlığı ve gü-
venliği uzmanımız, kaza danışmamız
var" ifadelerini kullandı. Lunapark ve
tema parkların makine mühendisleri
odası tarafından denetlendiğini ifade
eden Dal, "Bu denetlemeler olmadan
da lunaparklar açılmıyor. 
Bakımlar günlük, haftalık, aylık ve yıl-
lık bakım olarak değişiyor. Mutlaka
oyuncaklar teknisyen ve mühendis
gözetiminde açılır. Akşam da teknis-
yen ve mühendis gözetiminde kapa-
nır. Açılırken bütün oyuncakların
emniyet kemerleri, cıvataları gözle
kontrol edilerek bakılır. Teknisyen
oyuncağı çalıştırır, mühendis sesini
dinler. Herhangi bir rahatsızlık yoksa
ona yeşil kart verirler ve açılışına mü-
saade ederler" dedi. Ziyaretçilere de
büyük sorumluluk düştüğünü belir-
ten Dal, "Bizde boy mesafeleri var.
Boy çok önemli çünkü oturaklardaki
emniyet kemerleri boylara göre yapı-
lıyor. Anne baba bazen çocuğum ağ-
lıyor diye arkadaşlarımızı zorluyor.
Bizim arkadaşlarımızın ve levhalar-
daki uyarılara dikkat edilmesini rica
ediyorum" diye konuştu.  DHA

TANTAVİ SOSYAL TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF GIDA ALIM İŞİ alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/609481
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 

ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 90 KALEMDEN OLUŞAN MUHTELİF GIDAAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
dari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ümraniye ilçe sınırları dahilinde
c) Teslim tarihi : Yüklenici malın/işin tamamını 31.12.2022 tarihine kadar, 

idarenin belirleyeceği miktarlarda peyder pey teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.07.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler tüm ürünlerin numunelerini (57 sıra nolu ürün hariç) ihale komisyonuna sunacaktır. 
Sunulan numuneler, Şartnamede belirtilen sıra numarasına göre numaralandırılıp ürün ismi 
yazılacaktır. Numunelerin ihale sonrası komisyon tarafından teknik şartnameye uygunluğu 
değerlendirilecektir. Numunelerin bir veya bir kaçının uygun bulunmaması halinde teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Teklif edilen fiyatlar Teknik Şartnamenin yanında İktisadi İşletme tarafından gösterilecek olan 
numuneler de dikkate alınarak verilecektir.
3. Miktarı 1 kilogram/litre üzeri olan ürünlerin numunesi, aynı marka olmak kaydıyla ürünlerin 
asgari gramajlı, orijinal ambalajlarında 1-1000 gram/mililitre olarak verilecektir.
4. Numunelerin ambalajları ağzı kapalı, yırtılmaya veya yıpranmaya karşı dirençli şekilde olmalıdır.
5. Numune listesindeki her bir ürün kalemi için sadece bir adet numune verilecektir. Aynı kalem 
için birden fazla numune verilmesi ihaleden elenme sebebidir.
6. Numuneler kapalı bir koli içerisinde düzgün bir şekilde dizilmiş ve ihale dokümanının içerisinde
formatı bulunan NUMUNE LİSTESİ eksiksiz doldurulmuş haliyle numune kolisinin içinde bir nüsha
(kaşe ve imzalı) olarak teslim edilecektir.
7. Numunelerin birbirine karışması, dökülmüş olması veya kokularının iç içe girmesi sonucu 
çapraz bulaşma söz konusu ise değerlendirmeye alınmayarak teklif geçersiz sayılacaktır.
8. İstekliler, İktisadi İşletme tarafından gösterilecek olan numuneleri incelediklerini ve tekliflerini 
numunelere göre hazırladıklarını kabul ve taahhüt ederler.
9. Söz konusu ihale için Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici haricindeki isteklilere ait 
numuneler tutanak ile iade edilecektir. Yükleniciye ait numuneler ise muayene ve kabul işlemini 
müteakip iade edilebilecektir. İhaleye teklif verecek isteklilerin tekliflerini verirken bu hususu dikkate
almaları gerekmektedir. Numunelerin iadesi için istekliye ait yetkili kişinin başvurusu gerekmektedir.
Yetkili olmayan şahıslara numune iadesi yapılmayacaktır.
10. TSE, ISO ve diğer kalite ve standartlara ilişkin belgeler sözleşmenin uygulanması esnasında 
istenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan 
Mehmet Cad. No:63 K:9 İhale Şefliği 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Çocuğuyla bir lunaparka gelen
Zafer Ökten, "Emniyet bizim için
önemli. Daha önce başka bir parka
gittiğimizde emniyetsizdi. Kemer
olsun, zincir olsun bize güven ver-
mesi lazım. Binmeden önce analiz
ediyoruz" dedi. Ailesiyle lunaparka
gelen Nurdane Güney de "Güven-
meye çalışıyoruz. Kilit sistemine
dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer
bakım iyi değilse biz de hiçbir şe-
kilde güvende değiliz. Lunaparkları
tehlikeli buluyorum ama bazen de
güzel oluyor" ifadelerini
kullandı.  Lunaparktaki oyuncağa
binen 60 yaşındaki Hayriye Karatay
ise, "Biraz korkularım oluyor ama
sonra geçiyor. Ben sevdiğim için bi-
niyorum çünkü çok zevkli" dedi.

KİLİT SİSTEMİNE 
DİKKAT EDİYORUZMUHENDIS

SART!

Zaten okumaya
niyeti yokmuş!

Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı
(YKS)'nin ikinci otu-

rumu yapıldı. Beyoğlu'nda gözlü-
ğünü emanete bırakmaya giden
bir öğrenci sınava girmekten vaz-
geçti. Sınava girmek istemeyen
öğrenciyi çevredekiler ikna ederek,
alkışlarla fakültenin kapısına ge-
tirdi. Bu kez de yanında kimliği ol-
madığı için sınava giremeyen
Boran Elaldı, "Üniversite benim
için vakit kaybı, iş kuracağım"
dedi. Öğrenciyi ikna edip sınav
kapısına getiren Vehbi Yıldırım

"Kendi çocuğumu onun yerine
koydum. Güneş gözlüğüyle gel-
miş, içeri almadılar. Gözlüğü ba-
hane ederek gidiyordu, orada
görüncü ikna ettim" dedi.

Kimliğimi almadım

Boran Elaldı isimli öğrenci,
“Zaten öylesine gelmiştim, girme-
yecektim. Eşyaları bırakmam ge-
rekiyormuş. Ben de götürdüm
bıraktım eşyaları. Benden 7 lira is-
tediler. Zaten üniversite sınavı için
115 lira verdim. Niye bir daha
para veriyorum dedim. Ben de

boşverdim gitti. Zaten TYT'ye ye-
tişememiştim. Giriş belgesinde
her şey var diye kimliğimi alma-
dım" diye konuştu. Avcılar'da bir
okulda bahçe kapısının kapatıl-
masından hemen sonra gelen 2
aday, ısrarlarıyla içeri girmeyi ba-
şardı. Sınava girecekleri Abdulka-
dir Uztürk Ortaokulu'nda son ana
kadar test çözmeye devam eden 2
kız öğrenci de dikkat çekti. Veliler
bahçeden çıkarıldıktan sonra, iki
aday kapının açılması için ısrar
etti. Görevliler sonunda kapıyı
açarak adayları içeri aldı. DHA

Her yaşta insanın eğlenmek 
için tercih ettiği yerlerden olan 

lunaparklar bazen tehlikeye
dönüşebiliyor. Özellikle 

yaz aylarında yoğunluk yaşanan
lunaparklarla ilgili uzmanlar

lunaparklarda mutlaka
mühendis olması gerektiğini

söylerken, oyuncakların bakımını
periyodik olarak yaptıklarını dile

getiren işletme yetkilileri ise
ziyaretçilerin de kurallara

uyması gerektiğini belirtiyor
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M altepe'de engelli adaylar ve ai-
leleri, Bağlarbaşı Mahalle-
si'nde bulunan ECA Elginkan

Anadolu Lisesi'nde yapılacak sınav için
saatler öncesinden yola çıktı. Okul kapısı
saat 10.00'da kapatılırken tüm öğrenciler
zamanında sınıftaki yerlerini aldı. 180
dakikalık sınavın sonunda okuldan çıkan
kimi öğrenciler sınavının iyi geçtiğini söy-
lerken kimileri ise sınavda zorlandığını
belirtti. Öğrenciler kapıda bekleyen velile-
riyle okuldan ayrıldı.

Hepsi özel çocuklar

Sınava giren çocuğunu bekleyen Kıymet
Ala, "Buraya gelen çocukların hepsi özel
çocuklar, engelli çocuklar. Dün bir olay
oldu. Dışarıda zaten çocuk engelli, cihazı
var. Dışarıdan içeriye çocuğu almadılar
ve aile bu problemi yaşadı. Aileyi bırakın
çocuk da bu problemi yaşadı. Hiçbir en-
gelli aracı içeri almadılar. Velilere hiçbir
değer verilmeden engelli çocukların aile-
lerini dışarı çıkardılar. İçeride bir prob-
lem olsa, bir sıkıntı olsa kimi
çağıracaklar. Bugün bir hadise daha
oldu. Engellinin yakınını çağırdılar. Bizi
çıkardılar engellinin yakını yok ortada.
Bu çocuğa kim müdahale edecek bu-
rada. Çocuklar sınava gireceği zaman
engellilerin yakın yerlere ikametleri olan
yerlerde sınavlara girmesi daha uygun-
dur. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Ve

Ataşehir'den buraya geldim” dedi.

Başarı bekliyoruz

İlk defa üniversite sınavına girecek görme
engelli ikiz çocukları Osman ve Ramazan
Usta'yı sınavın yapılacağı okula getiren
Hasan Usta, "Evlatlarım görme engelli,
ikizler. Sınava girmeden önce başvuru ya-
parken isteklerimizi bildiriyoruz. Bedensel
engelliler için; engel, eksik noktaları ne-
lerse ona göre devletimiz gereken imkanı
sunmuş. Bizimkiler de görme engelli.
Görme engelliler de okuyucu ve işaretle-
yici dediğimiz iki öğretmenimiz yardımcı
oluyor. Ayrı ayrı sınıflarda yalnız tek baş-
larına sınava giriyorlar. Öğretmenimizin
bir tanesi sorularını okuyor. Cevabı alıyor
öğrenciden. İşaretleyici olan da işaretliyor.
Bu sene ilk heyecanlarını yenecekler. İn-
şallah başarı bekliyoruz" dedi.

Pek işe yaramamış

Sınav sonrası konuşan Etkin Özkumru,
"Barajın kalkması bence pek işe yarama-
mış. Çünkü soruları ekstra zor yapmışlar.
Şıkların hepsi birbirinin aynısı. Bir de sı-
nıflarda kamera olması beni açıkçası
üzdü. Biz neden kopya çekelim ki. Zaten
hayatımız çok zor. 1-0 yenik başlıyoruz.
Keşke böyle yapmasalar ama maalesef
şartlar böyle gerektiriyor demek ki. Haya-
lim psikoloji ama neyin nasıl olacağını gö-
receğiz" diye konuştu. DHA

ENGELLİLER
GEc KALMADI!
Maltepe'de engelli adaylar, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan
Yeterlilik Testi (AYT) sınavına belirlenen okulda
girdi. Bazı adaylar ve aileleri saatler öncesinden
okula gelirken, sınava geç kalan aday olmadı

Zamanla yarıştılar
Esenyurt Belediyesi, ilçede YKS'ye kimliğini unuttuğu için giremeyecek durumda kalan
öğrencileri motorize ekipleriyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkarttı.
Zamanla yarışan ekipler, öğrencileri dakikalar kala sınava yetiştirip geleceğini kurtardı

TÜM Türkiye’de olduğu gibi Esenyurt’ta
da YKS heyecanı vardı. İlçe genelindeki
okullarda gerçekleşen sınav için gerekli

tüm önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, kimliğini
unuttuğu için sınava giremeyecek durumda olan
gençlerin geleceğini kurtardı. Esenyurt genelinde
sınav öncesi teyakkuzda bekleyen Esenyurt Beledi-
yesi Zabıta ekipleri, sınav heyecanından dolayı kim-
liği unutan gençlerin imdadına koştu. Ekipler, iki
gün boyunca sınava giremeyecek durumda kalan
ve hayâlleri yıkılmak üzere olan 7 gencin umudu
oldu. 

Sınava yetiştirdiler

Sınava dakikalar kala kimliğini çıkartmak için sefer-
ber olan zabıta ekiplerine teşekkür eden öğrenci
Rabia Yılmaz, “Kimliğim yoktu, ‘Ben sınava gire-
meyeceğim!’ dedim ve hatta ağlamaya başladım. O
arkadaş olmasaydı, hayatım tamamen bitmiş gi-
biydi. Hemen yardım etti. ‘Merak etme seni yetişti-
receğim’ dedi. O güveni sağlayınca ‘Tamam
korkmama gerek yok’ dedim. Rahat bir şekilde gel-
dim ve sınava yetiştim. Seferber olan herkese çok
teşekkür ederim” dedi. Esenyurt Belediyesi Zabıta
ekipleri, kimliğini kaybettiği için İlçe Nüfus Müdür-
lüğünde kızına geçici kimlik çıkartan Sebahattin
Karakaya kızı Hatice’nin de umudu oldu. “Çocuk
dün de sınava girmiş ve nüfus cüzdanını kaybet-
mişti” diyen Karakaya yaşananları şöyle anlattı:
“Arkadaşlar baktılar ki biz sınava yetişemeyeceğiz,
sağ olsun aldılar getirip yetiştirdiler. Esenyurt Za-
bıta Müdürlüğüne çok teşekkür ederim, ellerine
kollarına sağlık.  Çocuklar bir sene boyunca bu sı-
navı bekliyor. Bu çocukların hayatını da etkiliyor.
Sınava girmezse bir sene geriye gidiyor. Allah tüm
çocuklarımıza, herkese hayırlı sınavlar nasip etsin.
Bizim derdimiz onlar, onlar için uğraşıyoruz.”

Çok mutlu olduk

Esenyurt’ta iki gündür öğrenciler için ter döktükle-
rini aktaran zabıta Hızır Yüksel, öğrenciyi sınavına
yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Yük-
sel, “Okul kenarlarında paklanmış araçlar için ve
aynı zamanda okula geç kalan öğrencileri yetiştir-
mek için müdürlüğümüz tarafından burada görev-
lendirildik. Burada da bir arkadaş kimliğini
kaybetmiş. Bu nedenle bize başvurdu. Acil bir şe-
kilde kendisini motora bindirdim. İlçe Nüfus Mü-
dürlüğüne giderek geçici kimlik çıkarttık ve getirdik.
Belediyemizin yapmış olduğu uygulama netice-
sinde öğrenciler sınavına yetişti, biz de çok mutlu
olduk. Bir yılın kaybolmaması adına çok iyi oldu”
şeklinde konuştu.

Huzurevinde 
babalar günü
Kızılay Maltepe Şubesi, huzurevinde babalar gününe özel 
organizasyon düzenledi. Huzurevi sakinleri ikram edilen yemeğin
ardından Mehter Takımının gösterisini izleyerek eğlendi

KIZILAY Maltepe Şubesi,
Zümrütevler Mahallesi'nde
bulunan huzurevinde dü-

zenlediği organizasyonla huzurevi sa-
kinlerinin babalar gününü kutladı.
Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali
Uzun'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe;
Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki,
Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali
Kesikoğlu, Maltepe Nüfus Müdürü
İlker Doğan katıldı. Kızılay gönüllüle-
rinin etkinliğe katılanlara yemek servi-
sinin ardından huzurevi sakinleri
Mehter Takımı'nın gösterisini izleye-
rek keyifli anlar yaşadı.

Büyüklerimizin yanındayız

Kızılay Maltepe İlçe Başkanı Ali
Uzun, "Öncelikle şehit babalarımıza
Allah'tan rahmet diliyoruz. Babaları-

mızın babalar gününü kutluyoruz.
Biz her zaman yanlarındayız. Biz de
elimizden geldiğince Kızılay olarak
müdüre hanımla sürekli çalışıyoruz.
Sürekli yanlarındayız. 
Kızılay sadece kumanya dağıtan bir
kurum değil. Türkiye'nin her şartında
eğitiminden olsun, böyle özel gün-
lerde olsun her zaman büyüklerimi-
zin yanındayız" dedi. Huzurevi sakini
Zafer Kartalkaya,"84 yaşındayım.
Burada 6 senedir bulunmaktayım.
Ben Kızılay'ı 7 yaşından beri biliyo-
rum. 7 yaşındayken sarı bir kumb-
arası vardı. 2 buçukluk kuruşlar
toplayıp Kızılay'a yardım toplardık.
Bugün Kızılay'ın büyüklüğü ve bu
büyüklüğün burada da oluşu,bizlere
yapmış olduğu hizmet benim için
onur verici" dedi. DHA

Müzik her yerde!
İstiklal Caddesi’nde, Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Karaköy’de, bazen de bir metro
istasyonunda karşımıza çıkan, yaptıkları müzikle İstanbulluya nefes olan,
kentin sesi ve rengi sokak müzisyenleri bu kez Büyükçekmece’de buluştu.

BÜYÜKÇEKMECE Bele-
diyesi ve Büyükçekmece
Fotoğraf Derneği işbirli-

ğiyle hazırlanan “Sokak Müzisyen-
leri Festivali” İstanbul’un sokak
müzisyenleri Büyükçekmece Kent
Meydanı’nda buluşturdu. Pandemi
döneminde sıkıntılı günler geçiren
sokak müzisyenlerinin sorunlarına
dikkat çekmek amacıyla hayata ge-
çirilen projeye kapsamında, müzik
yaptıkları mekanlarda fotoğrafları
çekilen müzisyenlerin fotoğrafları
da proje kapsamında sergilendi.

Dikkat çekmek istedik

Büyükçekmece’de bir araya gelen
yaklaşık 30 sokak müzisyeni kuru-
lan stantlarda enstrümanlarını
çalıp, şarkılar söyledi. Vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte
kimi zaman şarkılara eşlik edildi,
kimi zaman danslar edildi. 7’den
70’e her yaştan katılımcının unutul-
maz bir gün yaşadığı “Sokak Mü-
zisyenleri Festivali” Büyükçekmece

Kent Meydanı’nda gün boyu
devam etti. Büyükçekmece

Fotoğraf Derneği üyeleri-
nin çektiği sokak müzis-

yenlerinin
fotoğrafları Bü-

yükçekmece
Belediyesi

Dumlu-
pınar

Salonu’nda sergilendi. Sergi açılı-
şında konuşan Büyükçekmece Be-
lediyesi Koordinatörü Gürhan
Ozanoğlu, sokak müzisyenleri fes-
tivali projesi ile pandemi sürecinde
zor günler yaşayan sokak müzis-
yenlerinin sorunlarına dikkat çek-
meyi amaçladıklarını belirterek,
emeği geçenlere teşekkür etti. Prog-
ram sonunda festivale katılan mü-
zisyenlere ve fotoğraf sanatçılarına
teşekkür belgeleri takdim edildi.
Festivalinde finalinde müzisyenle-
rin birlikte söyledikleri İzmir
Marşı’na vatandaşlarda eşlik
edince coşku daha da arttı.

Çok mutlu oldum

Sokak Müzisyenleri Festivali’ne
katılan müzisyen ve fotoğrafçılar
proje hakkında şunları söyledi:
Coşkun Kaymak (Sokak Müzis-
yeni): Arkadaşımızla yıllardır so-
kakta, vapurda, Marmaray’da
müzik yapıyoruz beraber. Gitarla
kendi bestelerim var çalışmalarım
var bu şekilde devam ediyoruz.
Dönem dönem kazançlarımız dü-
şüyor, dönem dönem de artış olu-
yor. Yağmuru var, çamuru  var,
güneşi var gördüğünüz gibi öyle
devam ediyor.    
Nurten Öztürk (Fotoğrafçı): Gö-
rünce şaşırdım ve çok mutlu
oldum. Benim için sürprizdi gele-
ceğini bilmiyordum, umarım gelir
diyordum. Bir dönem yoğun kar
yağıyordu, Mart ayıydı sanıyorum
o gün bu merdivende fotoğraf çek-

meye gitmiştim. Tesadüfen o da
merdivenlerde müziğini icra

etmeye gelmişti. Rica
ettim çekebilir miyim

diye, o da sağolsun
kabul etmişti.

Böyle bir an
yakalanmış

oldu.   

Ça-
talca

Belediyesi yaz
tatiline giren öğ-
rencileri Çocuk Şenli-
ği’nde buluşturdu. Prof.
Dr. Fuat Sezgin İlkokulu’nda
yapılan şenlikte çocuklar ani-
masyon, kukla gösterileri, rengâ-
renk şişme oyun parkları ve müzik
eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukları-
nın karne sevincine ortak olan Belediye
Başkanı Mesut Üner, “Belki çocuklarımız on-
lara güzel bir gelecek hazırlamak için ne kadar
çalıştığımızı, gecemizi gündüzümüze kattığımızı
bilmezler. O minicik kalplerini ısıtacak, yüzlerinde
dünyalara bedel gülüşler oluşturacak en sevdikleri şey
tabii ki oyun oynamak. O yüzden bizde onlar için güzel bir
şenlik hazırladık. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için yaşa-
mın anlamı, değeri. tüm çocuklarımızı çok seviyoruz” şeklinde
konuştu. Çocuklarla birlikte birçok anı fotoğrafı da çektiren Başkan
Mesut Üner, yaz boyu çeşitli sürpriz etkinliklerle buluşacağız dediği
çocuklara iyi tatiller diledi.

Çocuklarımızı çok seviyoruz



M ustafa Kemal Atatürk:“Toprak o
kadar cömert ki, dökülen her damla
alın terinin karşılığını verir.”

24 Ocak Kararları ile ithalatın kapıları tama-
men açılmış, iğneden ipliğe yabancı mallar raf-
lardaki yerini almaya başlamıştır. Maliye
Bakanı İsmet Sezgin basına yaptığı bir açıkla-
mada, “dünyada yiyecek maddesi ithal etme-
yen birkaç ülkeden biri olan Türkiye’nin bu
özelliğini Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yıl
kaybettiğini” söyler.  Türkiye, içinde bulunduğu
şartlardan dolayı yağ ve şeker de ithal etmeye
başlayacaktır. Haziran 1980’de Osmanlı’dan
bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları
üzerindeki devlet kontrolü kaldırılır, vatandaş
belediyelerin ve fırıncıların insafına bırakılır.

Turgut Özal iktidarının ekonomik reformları
ithalat kapısının genişletilmesiyle devam eder.
Tarım destekleri sınırlanır, faizler serbest bırakı-
lır. Gümrük vergileri düşürülür. Üç tarafı de-
nizlerle çevrili Türkiye’ye, Hollanda’dan
uskumru ithal edilir. Bu yıl sebze ithali de ser-
best bırakılır. Tarımda kendi kendisine yeten
yedi ülkeden biri olan buğday ve sebze ambarı
Türkiye, dışarıdan sebze satın alacaktır. Elbette
bu daha başlangıçtır. İlerleyen yıllarda işin
sonu, hayvan yemi satın almaya kadar
gidecektir.

Turgut Özal, Türkiye’deki özelleştirmelerin
ağa babasıdır. Devletin ticaret hayatından çe-
kilmesini, bu sahanın özel sektöre bırakılmasını
savunmaktadır. Zarar eden (!) Kamu İktisadi
Teşebbüsleri (KİT)’nin bu yolla elden çıkartıl-

ması gerektiğini, aksi takdirde ekonominin
düze çıkamayacağını düşünmektedir; özelleş-
tirme çalışmalarını başlatır.

Cumhuriyet’in tarımsal dönüşüm projesi,
dört ayaktan oluşmaktadır: Toprak sahibi olan,
modern tarım tekniklerini bilen ve uygulayan,
ürettiğinin katma değerine sahip çıkan ve ay-
dınlanma projesinin bir parçası olan köylü…
Köylüyü Cumhuriyet rejiminin sahibi haline
getirmeye yönelik bu projenin araçları sırasıyla,
toprak reformu uygulaması, kamusal üretim
çiftlikleri (devlet ziraat işletmeleri, devlet
üretme çiftlikleri, tarım işletmeleri zinciri), koo-
peratifler ve köy enstitüleri… Tarımsal kamu
yönetimi bütünü içinde oluşturulan Kamu İkti-
sadi Teşebbüsleri (KİT) içinde Toprak Mahsul-
leri Ofisi, Zirai Donatım Kurumu, Süt
Endüstrisi ve Et Balık Kurumu, Şeker Fabrika-
ları, Çay İşletmeleri, Tütün İşletmeleri, Ziraat
Bankası ve benzeri kuruluşlar üreticiye girdi
sağlayacak, üretilen girdinin pazarlanması ve
işlenerek sanayi ürünü niteliğine dönüşmesini
organize edeceklerdir.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’a kulak 
verelim:

“Tarımda yeniden organizasyon adı altında
1985 yılında başlatılan çalışmalarla kurumsal
yapı dağıtıldı. Tarım alanında faaliyet gösteren
devlet kuruluşlarının özelleştirilmesine ise,
1992 yılında başlandı. Ziraat İşleri, Zirai Mü-
cadele, Toprak-Su, Gıda İşleri, Veteriner İşleri
gibi alanında uzmanlaşmış kurumların hepsi
kapatıldı veya başka kurumlara bağlandı. Etki-
sizleştirildi. Tarımı besleyen ana damarlar 
kesilmiş oldu.

Dünyanın aksine Türkiye’de özelleştirme ta-
rımla başladı. Et ve Balık Kurumu, Süt Endüs-
trisi Kurumu, Yem Sanayi özelleştirilerek
üretimi destekleyen kurumlar ortadan kaldırı-
lınca ve bir yandan da ithalat kapıları açılınca

hayvancılık çöktü. Doğu ve Güneydoğu’da
başlayan terörün de etkisiyle hayvancılık yap-
mak daha da zorlaştı. Canlı hayvan ve kırmızı
et ihraç eden Türkiye, ithalat yapan ülke konu-
muna düşürüldü. Zirai Donatım, TEKEL,
Şeker Fabrikaları, Türkiye Gübre Sanayi
(TÜGSAŞ) gibi hem üretimi doğrudan ilgilen-
diren hem de girdi sağlayan kurumlar da özel-
leştirilince bitkisel üretim de büyük yara aldı.

Ülkede yaşanan krizlerin faturası tarıma ke-
siliyordu. Örneğin 1994 Krizi yaşanınca döne-
min Başbakanı Tansu Çiller, tarımsal
destekleme kapsamındaki ürün sayısını 26’dan
9’a düşürdü. Tarımın en çok desteğe ihtiyacı
olduğu dönemde destekler kesildi. Avrupa Bir-
liği ile Gümrük Birliği anlaşması yapıldı. Ta-
rıma ilişkin tavizler verildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankası, 1990’lı yılların sonuna gelindiğinde
tarım politikalarını belirleyecek, tarım ürünleri
fiyatına bile müdahale edecek kadar ipleri ele
geçirdi. Tarımda Reform Uygulama Projesi
(ARİP) Dünya Bankası Projesi olarak 1999 yı-
lında uygulamaya konuldu. Proje kapsamında
Çiftçi Kayıt Sistemi’nin oluşturulması, üretim-
den bağımsız olarak Doğrudan Gelir Desteği
uygulamasına geçilmesi, 4572 sayılı Tarım
Satış Kooperatifleri Birlikleri Yasası ile ‘özerk-
lik’ adı altında birliklerin tasfiyesi, etkisiz hale
getirilmesi öngörüldü. Büyük oranda da başa-
rıya ulaştı. Bu yasayla Tarım Satış Kooperatif-
lerine devlet tarafından mali destek yapılması
yasaklandı. Tarıma yönelik birçok destek kaldı-
rılarak, doğrudan gelir desteği adı altında üre-
time değil, üretmemeye destek sağlandı.”

Yıllardır kapısında beklediğimiz AB, 6 Mart
1995 tarihinde Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne
dâhil etti. AB ülkelerinin, birliğe girdikten sonra
imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması’nı Türki-
ye’ye, AB’ ye girmeden önce imzalattılar. Yazar

Metin Aydoğan bu konuda şunları söylemek-
tedir. “Organlarında yer almadığı, bu nedenle
kararlarında söz sahibi olmadığı bir dış örgü-
tün aldığı bütün kararlara uymayı önceden
kabul etmekte, karşı oy verme, kabul etmeme
ya da erteleme gibi hakları bulunmamaktaydı.”

Gümrük Birliği Anlaşması, ABD ile imzala-
nan ikili anlaşmaların Avrupa çapında 
versiyonuydu.

2001 yılına gelindiğinde için için yanmakta
olan ekonomi, Anayasa kitapçığının fırlatılma-
sıyla tamamen alev alır. Borsa çakılır, faiz fırlar,
ekonomi bir kez daha dibe vurur… 21 Şubat
2001 tarihinde Türkiye, adının “Kara Çar-
şamba” olarak anılacağı, tarihinin en büyük
ekonomik krizini yaşamaya başlar. İflaslar arka
arkaya gelir. Çok sayıda işyeri kapanır, 1,5 mil-
yon civarında çalışan, işsiz kalır. Piyasalar 
durgunlaşır.

Büyük kriz, Türkiye’nin en büyük beyaz et
entegre tesisi olan Mudurnu Tavukçuluk işlet-
mesini de vurur. İthalatta dolarla alım devri
başlayınca yem hammaddesi alınamaz; açlık-
tan ölmemeleri için iki milyon civciv “formal-
dehit” gazı ile imha edilir, yedi milyon tavuk
yemsiz kalır. Krizden, fason üretim yapan 
köylüler de nasibini alır.

Hükûmet kanadında “Ekonomik Krize
Çare Zirvesi” yapılır. Sonuç, IMF’nin de tavsi-
yesi olan “dalgalı kur” sistemine geçiştir. İlk
günde Merkez Bankası, dolar satış fiyatını
%39,75 artırır. IMF ve ABD durumdan ol-
dukça memnundur. ABD Başkanı George
Bush, Ecevit’i arayarak, “Biz Türkiye’ye güve-
niyoruz. …İhtiyacınız olursa hemen beni 
arayın!” der.

Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası
Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda da Dünya
Bankası’nın fakirliği azaltan (!) programlarını
geliştiren ekonomist Kemal Derviş’i Türkiye’ye

davet eder. Bush’u aramaya gerek yoktur; Ge-
reğini Kemal Derviş yerine getirecektir...
“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” açıklanır.
Derviş’in ilk toplantısında THY, PETKİM,
TÜPRAŞ ve TELEKOM’un özelleştirilmesi
konusunda uzlaşma çıkar. “Kemal Derviş Ya-
saları” adıyla anılacak olan 15 yasa TBMM’
de onaylanır. Bu yasa maddelerinin içinde,
şeker, tütün ve tuz üretimi de vardır. Yazar
Metin Aydoğan’a kulak verelim:

Tarım Yasası için: “…Tarım destekleme
alımlarının durdurulması, tarımdaki devlet
desteğinin kaldırılması, Toprak Mahsulleri Ofi-
si’nin tahıl stoklarını düşürmesi, çiftçi kayıtları-
nın tamamlanması, ormanların serbest kesim
şartının gerçekleştirilmesi” konuları yer
almaktadır.

Şeker Yasası için: “Şeker üretiminde, fiyat-
landırılmasında ve pazarlamasında yeni usul
ve esaslar getirilerek piyasalarda istikrarın sağ-
lanacağı, şeker piyasasının Şeker Kurulu tara-
fından düzenleneceği, ihtiyaç fazlası şeker
üretimine son verileceği, Türk insanının daha
ucuza şeker tüketeceği ve bu nedenlerle şeker
fabrikalarının özelleştirileceği söyleniyordu.
Oysa şeker piyasalarında herhangi bir ‘istikrar-
sızlık’ sorunu bulunmuyordu. Şeker uranını
(sanayisini) yok edecek olan Şeker Kurulu, ‘is-
tikrarsızlığı’ gidermek yerine şeker dışalımına
ve yabancıların yapay tatlandırıcı yatırımlarına
izin vererek, gerçek bir dengesizlik yaratacaktı.
Türkiye, şeker konusunda dışarıya bağımlı du-
ruma getirilerek, uluslararası şeker şirketlerinin
eline bırakılacak ve oluşacak yabancı tekel,
Türk halkının ucuz değil daha pahalı şeker tü-
ketmesine yol açacaktı.”

Tütün Yasası için: “Yasa önerileri içinde
belki de en üzünçlü (dramatik) olanı ‘Tütün
Kanunu’ adıyla getirilen değişikliklerdi. Deği-
şiklikler o denli aykırı ve Türkiye için o denli za-
rarlıydı ki, değişikliğe gerekçe oluşturacak
hiçbir neden, ortaya koyulamamıştı… 2002 yı-
lında, Devlet nam ve hesabına alım yapılmaya-
cak, TEKEL’in üretim ve pazarlama
birimlerinin özelleştirilmesinin alt yapısı 
hazırlanacaktır.”

Tuz Yasası için: “Tuz yasası ile Tuz işletme-
lerinde, devlet tekeli kaldırılacak, işletmelerin
tamamı satılacaktır. Aynı şekilde Doğalgaz Pi-
yasası Yasası ile doğalgazda devlet tekeli kaldı-
rılacak, emperyalist kartellerin bu alana
girebilmesi sağlanacak, elektrik piyasası ve
enerji sektörü de yabancılara açılacaktır.”

Bugün özellikle de tarımda neyin yoksunuy-
sak nedenlerinin temelinde bu 15 yasanın çok
büyük payı vardır. Şeker fabrikaları, TEKEL ve
TELEKOM ile daha pek çok KİT’in elimizden
çıkmasının temelinde de bu 15 yasa vardır.

Devam edecek…

Yararlanılan kaynaklar:
-Tülay Hergünlü;  “Amerikan Bezi’nden

Amerikan Çuvalı’na-Türkiye’nin Hafızası-
1914-1980” Klaros Y. 2022

-Soner Yalçın, “Saklı seçilmişler”, Kırmızı
Kedi yayınları, 2017

-Ali Ekber Yıldırım, “Tarımda Özelleştirme
ve Tekel’in sonu” 22 Aralık 2009
https://www.tarimdunyasi.net

-Ali Ekber Yıldırım, “Tarımdan Zenginlik
Üretecek Potansiyel Var” , https://iktisatvetop-
lum.com

-Metin Aydoğan, Yeni Dünya Düzeni- Ke-
malizm ve Türkiye 2. Cilt. Say: 794, 795.
Umay Yayınları, 19. baskı

Metin Aydoğan, “Kemal Derviş ve Güçlü
Ekonomiye Geçiş” http://www.guncelmey-
dan.com

10

tulayhrg@gmail.com

Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr  KÖŞE YAZISI

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)

OSMANLI’DAN 
GÜNÜMÜZE TARIM (6)



 
 

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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

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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Türkiye bir darbeler ülkesi midir? Türk siyasi tarihinde darbelerin meydana gelme dinamikleri nedir? Darbelerin önlenmesinde 
siyasete ve topluma düşen görevler nelerdir? Tarihsel bir değerlendirmesi yapılırsa 60’tan bu yana darbeler için ne söylenir?

DARBELERDARBELERiiN N 
ONLEYONLEYiiCCiiSSii  
SSiiYASYASii  
iiRADE MRADE Mii  ??TOPLUMSAL TOPLUMSAL 
SAGDUYU MUSAGDUYU MU

Yazılara başlık belirlenirken 
kimi zaman münasip kelimele-
rin arayışında zorluk yaşanır. 

Mizahi ama çiğ olabilecek bir üslupla 
‘darbe-savar’ kelimesi türetilse yazının 
içeriğini kapsamakla beraber dolgun 
bir görüntü oluşturmaz. Darbeler nasıl 
önlenir gibi bir başlık attığımızda ise 
üzerine tezler hazırlanabilecek bir 
başlığın altına gireriz ki muhteme-
len okuyucunun gözünde de başlığın 
altında kalırız. Meramımızı anlatmak 
ve okuyucunun ilk göz temasına hitap 
edebilmek için gördüğünüz başlığı 
belirlemeyi uygun gördük. Bu yazıda 
sizlere Türk siyasi tarihinde darbelerin 
meydana gelme dinamikleri hakkın-
da bilgi vereceğiz ve bu dinamiklerin 
tesirsiz hale getirilmeleri yönündeki 
görüşlerimizi izah edeceğiz.

TSK İç Hizmet Kanunu 
Yakın bir geçmişte Anayasa ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin iç hizmet kanun-
larında bir takım değişiklikler yapıldığı 
malumunuzdur. Henüz on yılını bile 
doldurmayan bu değişiklikler arasında 
TSK İç Hizmet Kanunu 35. Madde 
muhtevası, orduda ‘durumdan vazife 
çıkarma’ prensibini harekete geçirme 
olanağı tanıyor ve darbelerin meşru 
zeminini teşkil etme çabalarına kaynak 
oluyordu. Darbeyi gerçekleştiren cunta 
ya da yüksek komuta kademesi, ‘millî 
birliği ve bütünlüğü korumak’, ‘kardeş 
kavgasını önlemek’, ‘bozulan demok-
rasiyi ve kaybolan devlet otoritesini 
yeniden tesis etmek’ gerekçeleriyle 
‘müdahale’ yaptıklarını açıklıyorlardı. 
Ülke bütünlüğünü korumak, huzuru 
sağlamak ilkelerinden hareketle ‘du-
rumdan vazife çıkarmamaları’ için ilgili 
maddenin içeriği değiştirildi. 12 Tem-
muz 2013 tarihinde yapılan değişiklikle 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanunu’nun 35. Maddesindeki  “Silahlı 
Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve 
anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak-
tır” ifadesi yerine ‘Silahlı Kuvvetlerin 
vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve 
tehlikelere karşı Türk vatanını savun-
mak, caydırıcılık sağlayacak şekilde 
askeri gücün muhafazasını ve güçlen-
dirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla 
yurtdışında verilen görevleri yapmak 
ve uluslararası barışın sağlanmasına 
yardımcı olmaktır” ifadesi getirildi.

Post-modern darbe
Cumhuriyet tarihinin ilk askeri dar-
besi 1960’ta bürokrat, ilk muhtırası 
1971’de ve ikinci askeri darbesi 1980’de 
başbakan, post-modern darbe olarak 
tanımlanan 28 Şubat sürecinde de cum-
hurbaşkanı olan Süleyman Demirel, 
bu değişiklik yapıldığı tarihte ömrü-
nün sonunda, emekli siyasetçi olarak 
demeçler veriyordu. Değişiklikten bir 
sene önce TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonu, Demirel’i dinlemek için 
davet etmiş, Demirel de davete icabet 
ederek TBMM Darbeleri Araştırma 
Komisyonu’nun sorularını yanıtlamıştı. 
Bu noktada daha önceleri kendisinin 
de işaret ettiği ve ‘darbelere meşru ze-
min hazırlıyor’ gerekçesiyle kaldırmak 
istediği 35. Madde değişikliği soruldu-
ğunda, bu adımın tek başına yetersiz 
kaldığını, darbe yapmak için harekete 
girişenin gerekçesini darbeyi tamam-
ladıktan sonra da oluşturabileceğini 
vurgulamıştı. Demirel’in işaret ettiği ve 
bu adım yetersiz dediği noktayı aydın-
latmak için şimdi cumhuriyet tarihimiz-
deki darbelerin dinamiklerine bakalım. 
Unutmadan belirtmeliyiz ki satırları 
kaleme alan yazar, darbelerin hiçbir ge-
rekçe ile meşruiyetinin sağlanamayaca-
ğını, ihtilal ve darbe ile inkılap ve darbe 

terimlerinin kesinlikle birbirleriyle 
karıştırılamayacağını, darbe taraf-
tarlığının iktidar değişimi istemek 

olmadığını benimsemiş, ilkeleri olarak 
açıklamıştır. Darbe heveslilerinin ve o 
isimlerin muhiplerinin bilmesi gereken 
darbelerin bir sonuç olduğu kadar esas 
başlangıç olduğu gerçeğidir.

27 Mayıs darbesi
Evet. 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçek-
leşen darbenin dinamiklerinin en başın-
daki madde iktidar-muhalefet ilişkile-
ridir. Son derece gergin, yıpratmaya ve 
tahrip etmeye dayalı iktidar-muhalefet 
ilişkileri neticesinde ülkede kutuplaşma 
tırmanarak cepheleşmeye dönüşmüş, 
muhalefetin birliktelik hareketine ikti-
dar, vatan cephesi ile karşılık vermiştir. 
İstanbul ve Ankara üniversiteleri, ikti-
darın karşısında konumlanmıştır. Ordu 
içerisinde iktidara karşı cunta faaliyet-
lerinin ilk olarak ne zaman belirdiği 
sorusu ile netlik kazandırılamamak-
tadır. Milli Birlik Komitesi üyelerinin 
bazılarında hatıratlarında kaynaşmanın 
ilk kez ezanın Türkçe dışında okunması 
yasağının kaldırılması ile başladığını 
yazmaktadır. 14 Mayıs 1950 seçim 
gecesi henüz seçim sonuçları yeni 
şekillenirken ordu içinde bir grubun 
seçimlere komünistler hile karıştırdı id-
diası ile darbe yapmaya kalkıştıkları id-
diası da gazeteci Bedii Faik tarafından 
kaleme alınmıştır. Milli Birlik Komitesi 
üyelerinden Orhan Kabibay ve Dündar 
Seyhan ise kendi teşkilatlarını 1954 
senesinde kurulduğunu aktarmaktadır. 
Bu bilgilerin aktarılmasındaki gaye, 
umumiyetin 27 Mayıs darbesi başlangıç 
noktası olarak Tahkikat Komisyonu 
ve 27 Nisan’da çıkan öğrenci olaylarını 
esas almasıdır. Muhalefet, üniversite ve 
ordu içerisindeki cuntanın yanı sıra bir 
de iktidara eleştiride bulunan basın, 27 
Mayıs’ta sahnededir. Darbe öncesinde 
hukuki yollardan mağdur edildiği yö-
nünde akademik kanaatin olduğu -bkz 
İspat Hakkı Sorunu- basın, darbeden 
sonra devrik iktidarın yıpratılması ve 
toplum nezdinde itibarsızlaştırılması 
için ajitasyon yapmıştır.

Tarihçilik eksenli bir değerlendirme
Tarihçilik kuralları ve kaideleri içe-
risinde metodolojik yaklaşıldığında 
tarih, ‘eğer öyle olsaydı’, ‘peki, şunlar 
olmasaydı’ kabilinden sorulara yanıt 
aramaz. Ancak yine tarih disiplini 
haricinde alevlenen bu tartışmalara en 
önemli katkıyı yapabilecek olanlar yine 
tarihçilerdir. Detaylara vakıf olun-
ması nispetinde tahmin ve öngörüde 
bulunabilirler. Şimdi 27 Mayıs önlene-
bilir miydi sorusu aklınıza gelecektir. 
Burada yazarın görüşünden ötesi tarihe 
intikal etmiş, dönemin içinden bir aktö-
rün görüşlerini yazalım. 27 Mayıs’a çok 
az kala, Çankaya’da Anayasa profesörü 
Ali Fuat Başgil, köşke davet edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Bayar, hazır bulunan 
erkân önünde Başgil’e ülkede tırma-
nan tansiyonun dindirilmesi yönünde 
fikrini sual ettiğinde Başgil tereddütsüz 
olarak, ‘DP ve CHP’den müşterek bir 
koalisyonun kurulması, üniversite ve 

basın yasalarında reform yapılması’ 
tavsiyesinde bulunmuştur. Başgil’in 
tavsiyeleri dikkate alınmamış, bunların 
muhalefete verilen taviz olarak de-
ğerlendirilmesi isabetsizliği, ilk askeri 
darbeye giden yola döşenen taşlardan 
biri olmuştur.

Demokratik hayat!
1950-1960 yılları arasındaki Türk 
demokrasisinde tatbik edilen ekseri ço-
ğunluk sisteminin beraberinde getirdiği 
netice olan, çoğunluğun tahakkümü 
üzerinde durulması gerekiyor. İstikrar 
yahut demokratik disiplin gibi saiklerle 
çoğunluğun tahakkümü açıklanmaya 
çalışılabilir. Ancak demokratik hayat, 
bilhassa gıpta edilerek hedeflenen batı 
demokrasilerinde olduğu gibi demok-
rasideki katılımcılık ve uzlaşma, asgari 
müşterekte birleşme, rövanş alma man-
tığında hareket etmeme gibi sıralanabi-
lecek maddelerle donatılamamıştır. 12 
Mart 1971 Muhtırası incelenirken, ordu 
içerisindeki cuntaların ‘kim önce el 
koyacak’ yarışının görmezden gelinmesi 
söz konusu olamaz. Avrupa’da başla-
yan öğrenci hareketleri, 1961 Anayasa-
sının toplumsal hayatta tartışabilmeyi 
ve örgütlü toplum yapısının kurulması-
nı sağlaması ve nihayetinde ’27 Mayıs 
oldu da ne oldu yarıda kalan reformlar 
tamamlanmalı’ görüşündeki sivil darbe-
ciler -Konya Mv. Fakih Özfakih gibi ya 
da Baasçı yönetim hayalindeki Doğan 
Avcıoğlu- yan yana geldiklerinde bir 
darbe dinamiği olarak açıklamaya yet-
meyebilir. Bu durumda hatırlanacağı 
üzere 12 Mart öncesinde bir generalin 
büyükelçilik tayininin durdurulması 
için 27 Mayıs yönetiminin üzerinden 
jetler uçurulduğu, Madanoğlu cuntası, 
Gürler cuntası gibi ordu içi ve ordu dışı 
darbe yapılanmaları hazırladığı gerçeği 
ortadadır. 27 Mayıs’ın iktidar-muhale-
fet kavgası ve diğer sacayaklarının ‘ih-
tilal çağrısı’ 12 Mart’ta cunta yarışları 
şeklinde tezahür etmiştir.

Alkışla karşılattı
1973’ten 1980’e kadar kademeli olarak 
yükselen toplumsal huzursuzluk o 
dereceye varmıştır ki 1960’a sadece DP 
muhalifler benimseyip destek olurken 
12 Eylül kendisini halka ‘alkış’la kar-
şılatmıştır. Yabancı servislerin ülkede 
cirit atması, silahlı grupların eylemleri, 
toplumun farklı kesimlerinden önem-
li isimlere suikast, birçok ilde çeşitli 
provakasyon ve ayaklanma girişimleri, 
sağ-sol olarak nitelendirilen silahlı 
kamplaşma, kurtarılmış bölge adı altın-
da silahlı grupların mahalle, ilçe bazlı 
ayrılıkçı hareketleri, ekonominin dibe 
vurarak mal darlığı ile enflasyon, dış 
politikada neticelendirilemeyen krizler, 
12 Eylül’ün nedenleri olarak gösteril-
miştir. Darbeyi gerçekleştiren komu-
tanlardan birinin şartların olgunlaş-
masını bekleme ifadesi ile 12 Eylül’ün 
nedeni midir niyeti midir takdir çok 
önceden verilmiştir.

28 Şubat 1997, sağ-sol, anarşi, ikti-
dar-muhalefet ilişkileri, cepheleşme 
gibi argümanların yerini ‘şeriat geli-
yor’un aldığı dönemeçtir. İrtica, PKK 
teröründen daha tehlikeli görülmüş-
tür. Ordu doğrudan müdahale yerine 
basın ve bürokrasi üzerinden hükümeti 
istifaya zorlamış, nihayet 28 Şubat 
günü yapılan MGK’da tavsiyeler adı 
altında bir muhtıra metni verilmiştir. 12 
Mart’ın aksine hükümet derhal istifa-
sını vermek ya da güvenoyuna gitmek 
gibi bir tercihte bulunmamış, dört ay 
sonra istifa etmiştir. Gerek dinamikleri 
gerek aktörleri açısından farklı olan bu 
dönemeçte aynı olan şey Gürler gibi bu 
hareketten kendisine bir cumhurbaş-
kanlığı çıkarma arzusu olan bir paşanın 
isminin basında ezberlenmiş olmasıdır.

Şöyle bir baktığımızda yazımızın ba-

şında değindiğimiz demokrasiyi rayına 
oturtmak gerekçesi hep aynı kalmakla 
beraber argümanların, demokrasiyi ray-
dan çıkaran nedenlerin farklı olduğunu 
görüyoruz. Elbette bir başka yazıda 
konu edeceğimiz Türkiye’deki darbe-
lerin diğer ülkelerdeki darbelerden 
farklı yanları da vardır. Bu darbeler 
bünyesinde yaşam boyu sürülecek ya da 
bir başka darbeyle son bulacak dikta-
törlükler çıkarmamıştır ama darbeciler 
kendilerinden sonra yargılanmamak 
için daima mızrağın kılıfını hazırlamış-
lardır.

Türkiye bu darbelerin yanında 
1946’ta, 1950’de, 1957’de, 1961’de, 
1962 ve 1963’te, 1969’da darbe ihtimali 
ile karşı karşıya geldi. Metodolojik 
açıdan bir darbe girişiminden ziyade 
isyan ve ahlaksızca iç savaş çıkarma 
girişimi olan 15 Temmuz 2016 tarihi de 
evvellerinden farklı olarak daha önce 
tankların alkışlandığı karelere inat 
tankların durdurulduğu karelerin çekil-
diği tarihtir. Yazarın terörist bir grubun 
ifşa olmasıyla kanlı bir intihar saldı-
rısı olarak nitelendirdiği 15 Temmuz 
şunu göstermiştir ki cuntacılık virüsü 
ve ondan daha tehlikeli olan anlayış 
yaşamını sürdürmektedir. Bu anlayış 
şudur: iktidar değişsin de nasıl değişirse 
değişsin!

Toplum farkında
Gelelim bu anlayışın sönümlenmesi 
ve cuntacılığın yeniden filizlenmemesi 
için sizlere arz edilen mütalaa kısmına. 
Darbelerin önüne geçilmesinde birinci 
adım toplumsal hoşgörü ve uzlaşma 
olduğunu elbette toplumun yekûnu 
farkındadır. Bu hoşgörü ve uzlaşma, 
siyasi hayatımızda polemiklerin rejim 
üzerine ya da geçmişle hesaplaşma 
noktasında olmayıp dış politikada, 
ekonomide, eğitimde, sağlıkta kısaca 
kalkınmada sürdürülmesi ile mümkün-
dür. Sistem tartışmalarının dayatmaları 
ve dogmaları ile imtihan olunurken 
batı demokrasilerinin gündemlerindeki 
tartışmaların mükemmeli arama yarışı 
olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de hâlâ 
cumhuriyet değerleriyle bir araya ge-
lemeyen ve özleminde Osmanoğulları 
hanedanı yılları olan kesimler bulun-
maktadır. Laiklik-sekülerlik tartışma-
ları, tek parti döneminin üzerinden 
seneler sonra tarafgirliğin sınıftan öte 
siyasi ayrımı yeşertmektedir. Hoşgörü 
ve uzlaşma kültürünün tesisiyle cep-
helerin kaldırılması darbelerin önüne 
geçilmesinde elzemdir. Siyasetin dili ve 
üslubu belirleyicidir. Kitlelerin değişim 
isteğinin tabi bir arzu olarak görmek 
tek parti döneminin son cumhurbaşka-
nı İnönü’nün yazdığı bir mektupta yer 
almaktadır. Bugün herhangi bir parti, 
dernek, spor kulübünde delegenin, 
ülkede vatandaşın değişim isteğinin bin 
bir kulp takılarak doğal nitelendirilme-
mesi arka planında ihanet teşebbüsü 
olarak değerlendirilmesi, bahsettiğimiz 
uzlaşma iklimine fırsat vermeyecektir. 
Çünkü değişimin mutlak yaşanmasını 
isteyenlerin başka yollara tasallut etme-
si muhtemel ve acıdır.

Basının sermaye ile ilişkisi araç 
olmak hatta tabiri caizse tetikçilik yap-
makla ifade edildiği bir evrede bağım-
sız ve ilkeli basın yaşatılmalıdır. Adalet 
duygusu ve insanların vicdanı körleştiği 
gerçeği siyasetin en üst makamında 
dahi dile getirilirken yargı bağımsızlığı 
ve adaletin muntazam dağıtılması ikinci 
basamaktır. Tarihin hakikatlere ulaşma 
ve hakikati öğretme misyonundan 
koparılıp bugün metodoloji derslerinde 
tenkit edilen pragmatist-öğretici anla-
yışla işlenmesi, sadece kutuplaşmayla 
sonuçlanmakla kalmamaktadır. Bu 
hususta maksatlı tarih anlatımının yeni 
Aydemirler doğurabileceği ihtimalinin 
olmadığı iddia edilemez.

ÇAĞHAN SARI 

ÜLKEDE asayişin sağlanması, terör 
hadiselerinin üzerine kararlılıkla 
gidilerek huzurun kalıcı kılınması, 
darbe heveslilerinin soluk alma-
sına imkân vermeyecek bir diğer 
basamaktır. Özellikle 12 Eylül’e 
giden yolda sahnelenen provakas-
yonların tekrar denenmeyeceğinin 
bir garantisi yoktur. Yaşanacak bir 
güvenlik zafiyetiyle birkaç hafta 
boyunca ülkenin önemli kentlerinde 
yaşanabilecek peş peşe terör saldı-
rıları sonunda halkın huzur adına 
gen kodlarında ‘ordu göreve gelsin 
huzuru onlar sağlar!’ fikri, üzülerek 
görülmektedir ki vardır. Son iki 
yılda güvenlik güçlerinin ve siyasi 
iradenin bu basamakta hakkı teslim 
edilmelidir.

Türk insanının yüzyıllardır kanın-
da ve ruhunda taşıdığı asker-millet 
vasfının yanlış değerlendirilmesi ve 
ordu mensuplarının ‘biz ancak doğ-
rusunu bilir ve uygularız, politikacı-
lar çıkar ilişkilerindedir’ görüşü daha 
önceki darbelerde dile getirilmiştir. 
Bu basamakta ordu mensupları-
nın asri vazifelerine bağlı kalarak 
durumdan vazife çıkarmamaları ülke 
güvenliğinin sağlanması ve barışın 
korunması görevini anayasa dâhilin-
de yerine getirmeleri gelmektedir.

Çoğunluğun tahakkümüne dönü-
şebilecek seçim akşamları görülen 
galip mağlup anlayışı demokrasi-
nin özüne uymamaktadır. Nitekim 
demokrasiyi de raydan çıkartacaktır. 
Hizmet yarışı tanımlaması yapılan 
bir sahada neden galip ve mağlup 
şeklinde kelimelerin insanların di-
mağlarında ve dillerinde bulunması 
sorgulanmalıdır. İlk basamakla ben-
zese de ondan ayrıdır. Lider sultaları 
şeklinde yapılanmaya son verilip 
tabanın tavanla uygun hale gelmesi, 
muhalefetin iktidarı sadece eleştiren 
ve yıpratmaya çalışan rolde kalması, 
iktidara alternatif olamaması son 
basamaklardan biridir.

Yazımıza başlık seçtiğimiz soru-
nun yanıtı şüphesiz siyasi iradenin 
kucaklayıcı ve yıkıcı olmaması, top-
lumsal sağduyunun üzerine düşeni 
yapmasıdır. Aydın kesimin Aydemir 
girişimlerinde ve 9 Mart hareketinde 
askeri idarenin kurulmasına ilgi gös-
teren tavra bürünmesi, günümüzde 
görülmemektedir. Bunun süreklili-
ğinin sınanması dahi demokrasiye 
ayıptır.

Ezcümle; daha demokrat, daha 
uzlaşmacı, geçmişle hesaplaşmayıp 
geleceğe yönelik projelerini yarıştı-
ran siyasi mekanizma ile değişim yö-
nünü sandığın belirlediğine inanmış 
kitleler darbeleri geride bıraktığımız 
yüzyıla iterek bir daha sahnelenme-
sini önleyecektir. Adil seçimler ve 
adil seçmen kilittir. Spor müsabaka-
larında dahi sahada netice yerine 
masa başında sonuç almayı dene-
yen figürlerin silinmediği düşünü-
lürse sonuna geldiğimiz bu yazıda 
iyimserliği yitirebilirsiniz. Türkiye’de 
siyasi yönelimlerin hiçbir zaman iki 
ana damar üzerinden nefes almadı-
ğı, çok partili hayatımızda defalarca 
tecrübe etmemize rağmen iki partili 
sistem paradigmasının da değindiği-
miz basamaklara denk düşeceğine 
yönelik şüpheleri bulunanlar vardır. 
Ümit ederiz ki demokrasilerde çare-
ler tükenmez…

Bu yazı, https://millidusunce.com sitesinden alınmıştır.

Darbe heveslilerine
fırsat vermemek
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SÖZ yazarı ve besteci Murat Evgin, 
“Oldies Acoustic” konseri ile geçtiğimiz 
akşam Decollage Art Space’de müzikse-

verlerle buluştu. Biletleri günler öncesinden 
tükenen konserinde İstanbullulara eğlenceli 

bir gece yaşatan Murat Evgin; Elvis Pres-
ley’den Frankie Valli’ye, Cem Karaca’dan Sezen 

Aksu’ya uzanan repertuvarındaki şarkıları izleyen-
lerle hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı, yoğun istek 
üzerine 25 Haziran Cumartesi akşamı da Decollage 
Art Space’de sahne alacak.

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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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
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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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

Deniz Karali, farklı müzik 
stiliyle dikkatleri kısa sürede 
üzerine çekti. Ukulelesi ve co-
ver’ladığı şarkılarla büyük yol 
kateden genç şarkıcı, soft ama 
renkli tarzıyla güncel akımla-
rın dışında öncü yaklaşımıyla 
teklilerini yayımlamaya devam 

ediyor. Sıradaki 
tekli daha önce 
Yüksek Sada-
kat’in seslendir-
diği ‘Döneceksin 
Diye Söz Ver’in 
yeni yorumu. 

Söz ve müziği Kutlu Özmaki-
nacı’ya, düzenlemesi Sevda 
Deniz Karali & Özgür Özkan 
Mete’ye ait ‘Döneceksin Diye 
Söz Ver’in video klibi, Mo-
da’da yer alan tarihi Mermer 
Köşk’te Tayfun Çetinkaya yö-
netmenliğinde çekildi. Klipte 
beklemekten ziyade o sıkış-
mışlığı, aynı döngüde dönüp 
durma halinin hüznü tema 

olarak kullanıldı. Farklı sanat 
dallarıyla uğraşan, küçüklü-
ğünden beri seslere ve yazıya 
ilgi duyan genç sanatçı yeni 
çalışması ile ilgili şunları söyle-
di; “Aslına bakarsanız ‘Döne-
ceksin Diye Söz Ver’ şarkısını 
yıllarca unutmuşum. Ama 
sanırım zamanını bekliyormuş 
çünkü yıllar sonra biraz da 
alakasız bir anda hatırlayınca 
daha önce hiç hissetmediğim 
bir yerden hissettim sözleri. 
Ya şarkılar gerçekten içimizde 
demleniyor ya da biz büyüyüp 
onlara layık kıvama geliyoruz, 
hayattaki diğer birçok şeyde 
olduğu gibi.”

ÖYLE Bir Geçer Zaman Ki isimli 
dizide Caroline karakterine can ve-
rerek büyük bir üne kavuşan Alman 

asıllı oyuncu Wilma Elles, evleniyor mu? Bu 
iddia, Elles’in yakın dostu ses sanatçısı ve 
yazar Onur Akay’dan geldi. Akay’ın kaleme 
aldığı yazısında evlilikten bahsetmesi de dik-
kat çekti. Keman sanatçısı Talat Er’in “Can 
Veririm Senin İçin” isimli yeni şarkısının 
klibinde rol alan Wilma Elles’in, çekimler-
de aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine 
bomba gibi düştü. Okyanus isimli bestesi ile 
tanınan Er’in Elles’le büyük bir aşk yaşadı-
ğına dikkat çeken Onur Akay, şu ifadeleri 
kullandı: “Wilma Elles uzun yıllar sonra 
bana dedi ki: “Onur, ben Talat’ın ilham 
perisi oldum, sana çok teşekkür ediyorum.” 
Talat’la konuşunca ise keman virtüözümüzü, 
yollardaki ‘Elektrik Direği’ne benzettim. Bu 
yazımda aşkın tarifini iki kelime ile yapmaya 
çalıştım. “Elektrik Direği”… 2022 yılında 
Wilma Elles ve Talat Er’in yaşadığı bu 
büyük aşka şahit olmak çok güzeldi. Darısı, 
evlenirlerse nikâh şahitliğine olsun.”

WiLMA ELLES 
evleniyor mu?

GÜNCEL

Maltepe Belediyesi, Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde (TSKM) yılın ilk altı ayında ücretsiz düzenlediği 

119 sanat etkinliğini, 28 bin 915 Maltepeli ile buluşturdu

Biletinial, Yaz Konserleri’ne tam gaz devam ediyor. Bir önceki akşam 
Yıldız Tilbe ile 3 bin kişiyi bir araya getiren Biletinial, 18 Haziran 
akşamında da sevenlerini Yaşar ile buluşturdu. Şarkılarını yaklaşık 2 
bin kişiyle söyleyen Yaşar, kuliste şanslı takipçileri ile bir araya geldi

Maltepe Belediyesi Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde yılın ilk altı 
ayında ücretsiz düzenlediği 119 

sanat etkinliğini, 28 bin 915 Maltepeli ile 
buluşturdu. Maltepe Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nce İstanbul’da 
Anadolu yakasının en büyük kültür mer-
kezlerinde biri olan TSKM’de düzenlenen 
konser, tiyatro, çocuk tiyatrosu, tiyatro 
günleri, dans gösterileri, sergi ve festival-
lerle Maltepeliler’in daha fazla sayıda kül-
tür sanat faaliyetiyle buluşması sağlandı. 

2 festival, 24 oyun
Pop, halk, caz, opera, rock ve klasik 
müziğin, modern Batı müziğinin güçlü 
yorumcularının, ünlü grupların, müzik 
topluluklarının, senfoni orkestrasının, 
Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun ve Maltepe Belediyesi Türk 
Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı 
25 konsere 6 bin 455 müziksever katıl-

dı. Türk tiyatrosunun usta ve sevilen 
isimlerinin, birbirinden iddialı yapımla-
rın ve öykülerin sahnelendiği 24 tiyatro 
oyununu, Tuncer Cücenoğlu Tiyatro 
Günleri’ni, Maltepe Belediyesi Tiyatro 
Günleri’ni 7 bin 70 tiyatrosever izledi.

2 gün çocukların
Her hafta sonu çocuklara yönelik düzen-
lenen eğitici ve öğretici içerikli 44 çocuk 
oyunu, yarıyıl  ve ara tatilde düzenlenen 
çocuk şenliği 11 bin 130 minik izleyiciyle 
buluştu. TSKM’de ocak ayından bu yana 
usta isimlerin ve genç kuşağın yetenek-
li sanatçılarının, sanata gönül veren 
kurumların resim, heykel, fotoğraf ve 
el sanatları çalışmalarına yer verdikleri 
15 kişisel ve karma sergi sanatseverle-
rin ziyaretine açıldı. Türkiye’nin farklı 
yörelerinden halk oyunlarına, bale göste-
risine yer verilen üç gösteriyi bin 250 kişi 
takip etti.
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AMERAMERiiKA’DA 28 KA’DA 28 
SARKI KAYDETTSARKI KAYDETTiiMM

Soft ama çok
renkli bir tarz

“Can Şengün ile Sıkı Fıkı” adlı programın Zorlu PSM’deki yeni konuğu Edis oldu. Global 
albüm hazırlıklarından bahsen Edis, “Yaklaşık bir senedir bu albümle ilgili çalışıyo-
rum. 28 şarkı kaydettim ve hepsi de hazıra yakın. Ancak hiçbirini çıkarmadım” dedi

PROGRAMIN girişinde 
sevilen şarkılarını söyleyen 
Edis, Can Şengün tara-

fından “Şunu öğrendim; eğitim 
sürecinde, Antep, Kafkas ve Ka-
radeniz gibi halk oyunları dansları 
oynamışsın ve sahnede de daima 
cıvıl cıvılsın. Bu konudan bize 
biraz bahseder misin?” sorusu-
na, “Sahne ve dans benim müzik 
performansımın vazgeçilmez bir 
parçası. Her şarkıma dansçı eki-
bimle birlikte özel bir performans 
da sergiliyoruz. Bu performans-
lardaki bazı figürlerim bazen halk 
oyunlarına kaçabiliyor. Modern 
bir halk oyunu yapıyordum ve 
ödüllüydüm de bu arada yani 
Polonya’da en iyi dansçı seçilmiş-
tim o zamanlar. Tabii sadece halk 
oyunları yapmadım. Caz, street 
caz, hip-hop, salon dansları, salsa 
ve çaça da yaptım. Fakat daha 
ilginç olanı ise annemle babam da 
üniversitede halk oyunları gru-
bunda tanışmışlar. Benden halk 
oyunları çıkmaz gibi görünüyor 
ama öyle bir oynuyorum ki şaşırır-
sınız” yanıtını verdi. 

Hiçbirini çıkarmadım
Edis, Can Şengün tarafından 
sorulan “Dua Lipa, Bruno Mars 
ve Cher gibi sanatçıların bağlı ol-
duğu Warner Music Group’un sa-
natçısı oldun. Bize biraz bu global 
albüm hazırlıklarından bahseder 
misin?” sorusuna “Bu konu ol-
dukça ciddi bir konu. Yaklaşık bir 
senedir bu albümle ilgili çalışıyo-
rum. 28 şarkı kaydettim ve hepsi 
de hazıra yakın. Ancak hiçbirini 
çıkarmadım. Çok farklı alanlarda 
şarkılarım var ve dinleseniz ben 

olduğuma inanmazsınız. Hepsini 
ben yazıyorum zaten. İki gün önce 
bunların içinden bir karar verdik. 
Türk ezgilerini batıda kullandık 
gibi bir durum yaratmak istemi-
yorum ama bu şarkının bir sihri 
var. Amacım kendi dünyamın en 
iyisini oluşturmak belki Prima-
vera Sound Festival’e de çıkabil-
mek. Bu sebeple önümdeki beş 
yıllık hedefim en olgun, en biricik 
şarkıları yapmak. Bu şarkı da o 
amaca hizmet ediyor” yanıtını 
vererek müzikal yolcuğu ile ilgili 
konuştu. 

Dağınıklığı sevmiyorum
Edis, “Los Angeles’tasın şu ara-
lar hatta Los Angeles’ta seninle 
görüşecektik ancak program 
yoğunluğumuzdan görüşemedik 
bir türlü. Orada 
bir günün nasıl 
geçiyor anlatmak 
ister misin?” 
sorusuna 
da “Orada 
sabah önce 
temizlik 
yapı-
yorum 
çünkü 
dağı-
nıklığı 
sevmi-
yorum. 
Ev de çok 
büyük bu arada 
ve gaza gelip 
en gereksiz 
şeylere varana 
kadar detaylıca 
ovarak temizlik 
yaptığım oluyor. 
Mutlaka spor 
yapıyorum her 

gün” yanıtını verdi. Edis, “Ev 
sahibim Japon bir yatırımcı ve 
benden mart ayından beri kira 
almıyor. Çünkü istemiyor. Ben-
den ‘bu yolculuğuna bir katkım 
olsun, çok başarılısın, gelişimini 
görüyorum ve şarkılarını çok 
seviyorum’ diyerek 10 Mart’tan 
beri kira almıyor. Ev şahane bu 
arada, orada kendime ait bir 
stüdyom da var. Dört ay boyunca 
haftanın altı günü stüdyodaydım. 

Amerikalıların 
çalışma siste-
mi çok hızlı 
ve disiplinli. 
Orada bir 
günde şarkı 
yapıyorlar 
ve ilginç bir 

biçimde güzel 
de oluyor yaptık-
ları şarkılar” 

açıkla-
masını 

yap-
tı. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

BASIN Bülteni 19.06.2022  2022 
yazının konser takvimini açıklayan 
Biletinial, müzikseverlere keyif dolu 
anılar yaşatmaya devam ediyor. 
Biletinal, 17 Haziran’da Turkcell 
Vadi’de oldukça ilgi gören Yıldız Til-
be koserinden sonra 18 Haziran’da 
da yorumcu, besteci ve söz yazarı 
Yaşar’ı sahnesinde ağırladı. Yaşar 
seslendirdiği şarkıları ile dinleyici-
lerine adeta 90’lar gecesi yaşattı. 18 
Haziran Cumartesi akşamı hayran-
ları ile Biletinial Yaz Konserleri’nde 
buluşan Yaşar, 90’lı yıllardan beri 
dillerden düşmeyen şarkılarını seven-
leri için seslendirdi. Sevilen şarkıcı-
nın Kumralım, Ebruli, Gel Benimle 
gibi dillere pelesenk olmuş şarkıla-
rına kalabalık bir ağızdan eşlik etti. 
Yoğun ilgi gören konser daha önceki 
konserler gibi Turkcell Vadi İstanbul 

Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. 
7’den 77’ye her yaş grubundan seveni 
olan şarkıcının hayranları Turkcell 
Vadi tribünlerini doldurdu.

Seyircilerle şakalaştı
Konser öncesinde ise Biletinal’ın 
sosyal medya hesapbından seçtiği 
takipçileri ile kulisinde bir araya 
gelen Yaşar, bu buluşma ile konseri 
öncesinde enerji depoladı.   Sahnede 
ilk olarak “Cezayir Menekşesi” şarkı-
sını seslendiren Yaşar, gece boyunca 
orkestra ekibi ve seyircilerle şakalaş-
tı. İlk yarıda daha çok aşk şarkılarına 
yer veren sanatçı ikinci yarıda tempo-
yu arttırarak sevenlerine coşkulu 
dakikalar yaşattı. Konser alanı iyice 
hareketlenince ünlü şarkıcı arka 
taraflarda kalan kalabalığı sahne 
önüne dans etmeye davet etti. 

Sahnede şarkı kuliste sohbet!Sahnede şarkı kuliste sohbet!

Murat Evgin’den 
eğlenceli konser



Esenyurt Belediyesi’nin, Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu ile birlikte 
10.’sunu düzenlediği ‘İller Arası Futbol Turnuvası’ final maçı gerçekleşti. Final 
maçında Tokat İl Derneği Futbol Takımı, elde ettiği 5-3’lük skorla şampiyon 
oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilginin yoğun olduğu 
turnuvada birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “Güzellik burada!” 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 

Prensipte anlaştılar

Kucaklayıcı 
bir tablo var

GALATASARAY’DA süren tek-
nik direktör belirsizliğinde sona 
gelindi. Yeni başkan Dursun 

Özbek’in göreve gelmesiyle birlikte 
teknik direktör arayışlarına hız veren 
sarı-kırmızılılarda yönetim, Okan Buruk 
ile prensipte anlaştı. Yönetim, yabancı 

teknik adamların da yer aldığı listede 
kararını Okan Buruk’tan yana verdi 
ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. 
Yurtdışında bulunan Okan Buruk, resmi 
imzalar için İstanbul’a gelecek. Sarı-kır-
mızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi 
günü yapması bekleniyor. DHA

GUZELLİK 
BURADA

Esenyurt’ta şampiyonluk 
rüzgarı esti. Esenyurt 
Belediyesi’nin Esenyurt 

İl Dernekler Birliği Platormu ile 
ortaklaşa düzenlediği ‘10. Futbol 
Turnuvası Final Maçı’, Esenyurt 
Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda 
gerçekleşti. Turnuvada finale 
kalan Tokat İl Derneği Futbol 
Takımı ile Kars İl Derneği Futbol 
Takımı’nın kıyasıya rekabeti, 
heyecanlı anlara sahne oldu. 
Açılış vuruşunu Esenyurt Beledi-
ye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
AKP İstanbul Milletvekili Şamil 
Ayrım ve Esenyurt İl Dernekler 
Birliği Başkanı Orhan Onur’un 
yaptığı final maçında Tokat İl 
Derneği Futbol Takımı, 1-1 
beraberliğin ardından penaltılara 
uzayan maçın sonunda elde ettiği 
5-3’lük skor ile şampiyon oldu. 
Maç sonunda Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
şampiyon Tokat Futbol Takımı ile 
kupa kaldırırken turnuvada ikinci 
olan Kars Futbol Takımı’na da 
madalyaları takdim edildi. 

Bozkurt’a plaket
Çok sayıda siyasi parti yönetici-
sinin bulunduğu turnuvada asıl 
amacın dostluk olduğu, sahayı 
dolduran herkes tarafından hisse-
dildi. Başkan Bozkurt turnuvaya 
katılım sağlayan il dernekleri baş-
kanlarına tek tek plaket takdim 
ederken, Esenyurt İl Dernekleri 
Başkanı Orhan Onur da katkı-
larından dolayı Bozkurt’a plaket 
takdim etti. İlginin yoğun olduğu 
heyecan dolu final maçına AKP 
İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, 
MHP MYK Üyesi Gökhan Tür-

keş, CHP İl Başkan Yardımcısı 
Server Gökmen, CHP Esenyurt 
İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP 
Başakşehir İlçe Başkanı Deniz 
Bakır, MHP Esenyurt İlçe Başka-
nı Halil Kaval, HDP Esenyurt İlçe 
Başkanı Ercan Sağlam, DEVA 
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı 
Halis Kahriman, Demokrat Parti 
Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atma-
ca, Saadet Partisi Esenyurt İlçe 
Başkanı Ender Esiner, Gelecek 
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı 
Veysel Karatay, Yeniden Refah 
Partisi Esenyurt İlçe Başkanı 
Selçuk Güneş, Memleket Parti-
si Esenyurt İlçe Başkanı Tanju 
Karakuş, Esenyurt İl Dernekler 
Birliği Başkanı Orhan Onur, 
İstanbulspor Başkanı Ecmel Sa-
rıalioğlu, Esenyurt Kent Konseyi 
Başkanı Hanifi Kaya, Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, siyasi 
parti yöneticileri, Belediye Meclis 
Üyeleri, basın mensupları ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Güzel bir birlik oldu
Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan 
dolayı mutlu olduğunu belirten 
Başkan Bozkurt, birlik ve bera-
berliğin öneminin altını çizerek, 
“Türkiye’nin birliğe beraberliğe 
ihtiyacı var, Esenyurt’un daha 
çok var, çünkü hem Türkiye’nin 
değişik bölgelerinden gelen 
vatandaşlarımızla oluşan bir kent 
hem de dünyanın birçok değişik 
ülkesinden gelen insanların farklı 
dili konuştuğu bir kent. Dolayı-
sıyla birliğimizi beraberliğimizi ne 
kadar çok güçlendirirsek o kadar 
güçlü oluruz diye düşünüyorum. 
Anadolu coğrafyası bu mirasla 
güçleniyor, bunu bizim biraz daha 
beslememiz lazım. Koşullar bazen 

bozulabilir ama ne olursa olsun 
bizim birliğimizi beraberliğimizi 
güçlendirmeyi ihmal etmememiz 
lazım. Bugün de güzel bir birlik 
oldu. İl Dernekler Birliği üyesi 
arkadaşlarımız sağ olsun, organi-
zasyonun başından beri birlik be-
raberlik içinde, adaletli bir şekilde 
organizasyon üstlendiler. Bugüne 
kadar sorunsuz sayılabilecek 
niteliğe gelindi. Bundan sonraki 
süreçlerde de bunu güçlendirerek 
ülkemize ve bu coğrafyaya olan 
borcumuzu ödemiş olacağız. Biz 
farklılıkları ne kadar doğru anla-
yabilirsek o kadar çok mutlu ve 
güçlü olabiliriz diye düşünüyoruz, 
temel felsefemiz bu. Bugün siyasi 
partilerin temsilcileri burada, 
farklı bölgelerin insanları burada, 
güzellik burada. Onun bir parçası 
olduğumuz için bu organizasyonu 
düzenleyen tarafta olduğumuz 
için çok mutluyum” ifadelerini 
kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür
Esenyurt İl Dernekleri Platformu 
olarak çalışmalarını özveriyle sür-
dürdüklerini söyleyen İl Dernekle-
ri Başkanı Orhan Onur, “Esenyurt 
iller arası futbol turnuvasına bu 
sene kırk dernekle başladık, finale 
Tokat ve Kars illerimiz kaldı. 
Bizim oynadığımız bütün maçlar 
amatör takımlardan aşağı değildi, 
çok güzel maçlar oldu. Bizim il 
dernekler birliği başkanlarımız 
mükemmel bir özveriyle yardımcı 
oldular. Bu sene ve bugün de kar-
deşlik, birlik ve beraberlik içinde 
bir futbol turnuvamızı bitirmiş 
oluyoruz” diyerek başta Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt olmak üzere turnuvada 
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Her hoca çalışmak ister Guard: Hayalim gerçekleşti

İSTANBUL’UN önemli nokta-
larından biri olan Haliç’te Spor 
İstanbul tarafından uluslararası 

bir yarış organizasyonu düzenledi. Ulus-
lararası Haliç Kürek Yarışları (Golden 
Horn Rowing Cup) 18 Türk, 4 yabancı 
kulübün katılımıyla gerçekleşti. Toplam 
360 sporcunun ter döktüğü müsabakalar 
büyük heyecana sahne oldu. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem 
İmamoğlu da etkinliği Haliç’te takip etti. 
Haliç’e renk katan etkinlikte kulüpler; 
Masterlar Mix, Kadınlar, Erkekler, 
Master Kadınlar, Master Erkekler, U19 

Kadınlar ve U19 Erkekler kategorilerin-
de yarıştı. İstanbullular, kıyasıya reka-
betin yaşandığı mücadeleleri Azapkapı 
Sahil Parkı, Eyüp Sahil Parkı, Hasköy 
Parkı ve Nuri Killigil Parkı’na kurulan 
ekranlardan takip etti.

Zafer coşkusu
Golden Horn Rowing Cup’ta ilk üçe 
giren ekipler büyük coşku yaşadı. Her 
kategoride yapılan yarışların ardından 
dereceye giren takımlar için Miniatürk 
İskelesi’ndeki etkinlik alanında ödül 
töreni gerçekleştirildi. DHA

İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan Haliç’te Uluslararası Haliç 
Kürek Yarışları düzenlendi. 18 Türk kulübü ve 4 yabancı kulübün yer 
aldığı etkinlikte toplam 360 sporcu zirvede yer almak için kürek çekti

360 sporcu yarıştı
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FENERBAHÇE, yeni sezon hazır-
lıklarını sabah saatlerinde Can Bar-
tu Tesisleri’nde yaptığı antrenman 

ile sürdürdü. Teknik direktör 
Jorge Jesus yönetimindeki 
antrenman; salonda gerçekleş-
tirilen kuvvet ve dayanıklılık 
çalışmalarıyla başladı. Ar-
dından sahaya geçen futbol-
cular ısınma ve dayanıklılık 

koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve 
taktik çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivert-
lilerin antrenman temposundan ve çalışma 

azminden memnun kalan Jesus, 
bir haftalık süreç için oyuncularını 
tebrik etti. Çalışma sonrası oyuncu-
larına seslenen Jorge Jesus, “Sizler 
çalışmayı seven bir oyuncu grubu-
sunuz, her hoca böyle futbolcularla 
çalışmak ister” dedi.

AMERİKAN Kolej Basket-
bol Ligi (NCAA) takımla-
rından Kuzey Iowa Üniver-

sitesi’nden tam burs alan Peksarı, 
hem öğrenim hayatını, hem de 
basketbol kariyerini burada sürdü-
recek. Northern Iowa Panthers for-
masıyla NCAA Division’da forma 
giyecek 19 yaşındaki Point Guard, 

“Öncelikle çok heyecanlıyım. 
Çünkü küçüklüğümden beri devam 
eden hayalimi gerçekleştiriyorum. 
Basketbola başladığım günden beri 
hep kolejde oynayıp, eğitimi ve 
basketbolu beraber devam ettirip, 
o ortamda bulunmayı istiyordum. 
Çok şanslıyım ki bu hayalimi 
de gerçekleştirdim. Transferim 

resmileştiğinden beri 
hem tanıdığım hem 
tanımadığın insanlar-
dan aldığım tepkiler de 
verdiğim kararın ne kadar doğru 
olduğunu bana bir kez daha fark et-
tirdi. Ülkemizi orada en iyi şekilde 
temsil etmek için elimden gelen her 
şeyi yapacağım” dedi. DHA

BARIŞ KIŞ

ŞAMPİYONLUK sevinci 
yaşayan Tokat İl Dernekler 
Birliği Başkanı Sadık Aksoy 
ise “Çocuklarımız muhteşem 
bir maçtan sonra Kars’a kar-
şı penaltılarla galip geldi. On 
yıldır, İl Dernekler Birliği 
Futbol Turnuvası yapılıyor. 
Başından beri olduk, üç kere 
final oynadık, ilk defa şampi-
yon oluyoruz. Ayrı bir duygu 
tabii. Ben burada il dernek-
lerinin yapısına değinmek 
istiyorum, il derneklerinde 
gönül birlikleri var. Kars’ın-
dan Edirne’sine kadar tüm 
illerin içinde olduğu bir 
platform. İçinde kardeşlik ve 
sevgi var. Hiçbir ayrım yok, 
çok kucaklayıcı bir tablo 
var. Bu birliktelik içerisin-
de Esenyurt Belediyesi’nin 
muhteşem bir gücü var. 
Aldığımız muhteşem atmos-
ferle, tüm dernekler bu gücü 
pozitif yönde kullandı. Biz 
bu sene iyi bir kadro kurduk, 
o kadroyla da şampiyon 
olduk” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu, Mehmet Bü-
yükekşi başkanlığında Riva’da 

bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının 
başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan 
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, federasyona kulüplerin görüş 
ile önerilerini ileterek başarılar diledi. 
Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi 
arasında yaptığı değerlendirmeler sonu-
cunda, “2022 - 2023 Futbol Sezonunda 
Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu 
uygulamasının, geçen sezondaki gibi 
sahada müsabakaya devam eden 
kadroda aynı anda en fazla 8 ya-
bancı uyruklu futbolcu bulundu-
rulması koşuluyla, sözleşmesi 
devam edenler de dahil en 
fazla 14 yabancı uy-
ruklu futbolcunun 
tescil edilerek A 
Takım ve Mü-
sabaka İsim Listesinde bulundurulması 
uygulamasının devam etmesine; buna ila-
veten kulüplerin 21 yaş ve altında olmala-
rı koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak 
üzere ülkesinin milli takımlarında en az 
10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruk-
lu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilme-
lerine ve bu futbolcuları A Takım Liste-
sine yazabilmelerine, kulüplerin sahada 
müsabakaya devam eden kadroda aynı 
anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu 
bulundurmaları koşuluyla, müsabaka 
isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu 
futbolcu yazabilmelerine TFF 1. Ligde ise 
yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, 
bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, 
sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 
yabancı uyruklu futbolcunun tescil edile-

rek, 
lisans alabil-

melerine, ku-
lüplerin sahada 

müsabakaya de-
vam eden kadroda 

aynı anda en fazla 
5 yabancı uyruklu 

futbolcu bulundurma-
ları koşuluyla, müsa-

baka isim listesine en 
fazla 7 yabancı uyruklu 
futbolcu yazabilmele-
rine karar verilmiştir” 
karraı verildi. 

Yüzde 40 limit
TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonu 
için ilan edilecek Takım Harcama Limit-
lerindeki kabul edilebilir sapma oranını 
zda yüzde 40 olarak belirledi. Yapılan 
açıklamada, “Ayrıca; Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D 
Takım Harcama Limiti belirleme madde-
sinde, Takım Harcama Limiti için tanım-
lanan hesaplama yöntemlerinden yüksek 
olan tutarların alınması suretiyle, ilgili 
Takım Harcama Limitinin belirlenmesi 
kararlaştırılmıştır. A Milli Takımımızın, 
Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü 
oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 
maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyu-
mu’nda oynanacaktır” denildi. DHA

TFF, geride kalan sezonda olduğu gibi önümüz-
deki sezon da ilk 11’de 8 yabancı oynatılabi-
leceğini açıkladı. TFF’den yapılan açıklamada, 
“Kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda 
aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bu-
lundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en 
fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine 
karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi

iiLK 11’DE LK 11’DE 
8 YABANCI8 YABANCI

MASTERLAR MIX
1- Galata Kürek C
2- Canottieri San Remo
3- Galata Kürek A
KADINLAR
1- Galatasaray
2- Altınboynuz A
3- Haliç Kürek
ERKEKLER
1- Galatasaray
2- Fenerbahçe
3- Şişecam Çayırova
MASTER KADINLAR
1- C.R.C Thessaloniki

2- İdealtepe Am. Balıkçılar
3- Haliç Kürek B
MASTER ERKEKLER
1- Galata Kürek A
2- Moda Kürek A
3- Altınboynuz A
U19 KADINLAR
1- Fenerbahçe
2- Galatasaray
3- Şişecam Çayırova
U19 ERKEKLER
1- Galatasaray
2- Fenerbahçe
3- Şişecam Çayırova

Kategorilerde ilk üçe giren takımlar şöyle:



SON olarak taraftarlara seslenen 
Lincoln Henrique, “Bana yapmış 
oldukları sıcak karşılama için teşek-
kür ediyorum. Onlara çok ihtiyacı-
mız var. Bizi sonuna kadar destek-
lemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her 
şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçla-
rımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmala-
rımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar 
stadyumu doldurup coşkulu bir 
şekilde bizi destekledikleri 
zaman hiç şüphe yok ki 
itici bir güç olacaklar. 
Onları mutlu etmek 
için elimizden geleni 
yapacağız.” ifade-
leriyle sözlerini 
tamamladı.

Fenerbahçe’nin yeni sezon 
öncesinde Portekiz ekibi Santa 
Clara’dan 4 yıllığına renklerine 

bağladığı Brezilyalı orta saha oyun-
cusu Lincoln Henrique, kulüp tele-
vizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk 
olarak duygularını aktaran Henrique, 
“Burada olduğum çok mutluyum. 
Bu fırsat bana verildiği için minnetta-
rım. Büyük bir kulübü temsil edecek 

olduğum için çok mutluyum. Takım 
arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime 

çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimi-
ze ulaşabilmek için çok çalışacağız” diye 
konuştu. Takım arkadaşları tarafından 
çok iyi karşılandığını belirten Henrique, 
“Takımımızda çok fazla tecrübeli ve 
iyi oyuncu var. Beni çok iyi bir şekilde 
karşıladılar. Burada kendimi evimde gibi 
hissediyorum. Zamanla birbirimizi daha 
iyi tanıyacağız. Burada herkes takım 
arkadaşının başarılı olması ve temelde 
takımın başarılı olması için çok çalışa-
cak” ifadelerini kullandı.

Çok mutluyum
Transfer süreciyle ilgili olarak ise Bre-
zilyalı oyuncu şunları söyledi: “O dönem 
beni isteyen başka takımlar da vardı ama 
ben Fenerbahçe’den teklif geldiğini du-
yunca buraya gelmek istedim. Türkiye’ye 
daha önce gelmiştim ve burada başarılı 
bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardın-
dan Fenerbahçe gibi büyük bir takımda 
oynamak isterdim. O zaman mümkün 
olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi 
şekilde devam ettirdim ve bugün bunun 

karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın 
karşılığında buraya geldim. Çok 

mutluyum.”

Jorge Jesus’a övgü
Teknik direktör Jorge Jesus 

hakkında da düşüncelerini payla-
şan Henrique, “Gelmeden önce 

onunla da konuşmuştum. Zaten daha 
önce ona karşı oynamıştım. Onunla ça-
lışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıca-
lıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin 
öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir 
hocayla çalışma imkanımız olduğu için. 
Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkar-
tan bir hoca kendisi. Herkesten aynı 
şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, 
harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok 
ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek” 
açıklamasında bulundu.

Mülemmelliyetçi
Jorge Jesus’un detaylara çok önem 
verdiğinin altını çizen Brezilyalı futbolcu, 
“Futbol hayatında detaylar çok önemli. 
Her zaman detaylar fark yaratır. O yüz-
den böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan 
dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi 
detaylara çok önem veriyor. Detayları 
sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükem-
meliyetçi. Oyuncunun içinden daima en 
iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok 
ki bu şekilde başarı gelecektir” şeklinde 
konuştu.

Ofansif bir oyuncuyum
Lincoln, oyun tarzıyla ilgili olarak ise 
şöyle konuştu: “Ofansif bir orta saha 
oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin 
iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudu-
mu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda 
iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi 
anlatmayı beceremem, genellikle sahada 
göstermeyi tercih ederim. Tabii ki eksik 
yönlerim var ama bunları giderebilmek 
için çalışmalarımı devam ettiriyorum. 
Sıkı çalışıyorum.” Takımın hedefleri 
doğrultusunda da değerlendirmeler 
yapan başarılı futbolcu, “Hedeflerimiz 
belli. Bu kulüp yarıştığı her turnuva-
yı şampiyon olmak için oynar. Biz de 
gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. 
Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışma-

larımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz” 
diye konuştu. Şampiyonlar Ligi 2. ön 
eleme turundaki rakipleri Dinamo Kiev 
ilgili de açıklamalarda bulunan Brezilyalı 
oyuncu, “Zor maç olacak her maç gibi. 
En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için 
rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. 
Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi 
şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız 
bütün maçları kazanabilelim” değerlen-
dirmesini yaptı. İdol olarak benimsediği 
futbolcunun Ronaldinho Gaucho oldu-
ğunu belirten başarılı orta saha, futbola 
başlayış hikayesini ise şu sözlerle aktardı: 
“Benim ailemde neredeyse herkes futbol 
kökeninden geliyor. Babam futbol oy-
nardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir 
takım vardı. Kardeşlerim futbol oynu-
yordu ve benim de farklı bir yol çizmem 
mümkün olmadı. Gremio’ya gerçekten 
çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal 
oynuyordum sonra sahada kendimi daha 
iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim.”

Futbol topuyla yatardım
Futbolun kendisi için aşkı ve tutkuyu 
temsil ettiğini belirten Lincoln, “Böyle 
düşünmeyen bir oyuncu var mıdır bilmi-
yorum ama gerçekten bizler mesleğimizi 
yaparken çok fazla zorlukla karşılaşı-
yoruz. İnsanlar dışarıdan baktıklarında 
belki işimizin kolay olduğunu düşünebili-
yorlar ama biz gerçekten çalışmalarımızı 
çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve 
kariyerimizde zorluklarla karşılaşabiliyo-
ruz. Futbola gerçekten aşığım. Futbolcu-
ların birçoğunun bu şekilde düşündüğü-
nü düşünüyorum. Futbol benim için aşkı 
ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol 
temelli bir aileden geliyorum ve bu şe-
kilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye 
alınacağı zaman istediğim tek hediye 
futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla 
yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diye-
bilirim” ifadelerini kullandı. DHA

Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique, “Hedeflerimiz belli. Bu kulüp yarıştığı her turnu-
vayı şampiyon olmak için oynar” dedi. Futbolun kendisi için aşkı ve tutkuyu temsil ettiğini belirten 

Lincoln, “Futbola gerçekten aşığım. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol 
topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim” ifadelerini kullandı

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

*
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FUTBOL BENiM
iCiN BiR ASK!

YENI sezon öncesi teknik 
direktör arayışları sonrasın-
da Çağdaş Atan ile pren-

sip anlaşmasına varan Yukatel 
Kayserispor, genç teknik adamı 
Kayseri’ye getirdi. Sabah hava-
yolu ile Kayseri’ye gelen Çağdaş 
Atan’ı takım genel menajeri Yunus 

Akbulut ile bir grup taraftar kar-
şıladı. Taraftarlar Atan’a üzerinde 
Kayserispor ile anlaştıktan sonra 
yaptığı açıklamadaki “Hayallerimiz 
bütçelerden büyük.” sözlerinin 
yazılı olduğu çiçek verdi. Çağdaş 
Atan’ın resmi imzayı bugün atması 
bekleniyor. 

Çağdaş Atan kente geldi 

BASPEHLiVAN GUMUSALAN

Taraftarlarımıza Taraftarlarımıza 
çok ihtiyacımız varçok ihtiyacımız var

KARAKTERIYLE ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu 
şu ifadeleri kullandı: “Çok aileci ve sakin biriyimdir. 

Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem 
mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin 

en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara 
ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. 

Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir 
hayat yaşamamaya çalışıyorum.” Forma 

rekabetine de değinen Lincoln Henrique, 
“Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu 

olacak. Özellikle ülkenin en büyük ta-
kımında oynadığınız zaman gerçekten 
çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her 

oyuncu da kendini göstermek istiyor. 
Forma rekabeti de her sezon zor. 

Herkes forma şansı bulabilmek 
için elinden gelenin en iyisini 

yapacak” şeklinde ko-
nuştu.

Çok aileci
ve sakin biriyim

AEROBIK cimnastikte 
genç yaşında Türkiye’ye 
tarihi ilkleri yaşatan 

Manisa Akhisarlı sporcu Ayşe 
Begüm Onbaşı, üst üste ikinci 
Dünya Şampiyonası’nda madalya 
kazanarak tarihe geçerken, 
ülkemizin göğsünü ka-
barttı. Gençlerde daha 
önce Dünya ve Avru-
pa Şampiyonası’nda 
elde ettiği madalya-
lardan sonra geçen 
yıl büyüklerde 
Azerbaycan’da 
ilk kez katıldığı 
16’ncı Aerobik 
Jimnastik Dünya 
Şampiyonası’nda 
topladığı 21.850 
puanla kari-
yeri-

nin ilk büyükler dünya şampiyon-
luğuna ulaşan 21 yaşındaki Ayşe 
Begüm, bu kez gümüş madalyayı 
boynuna taktı. Portekiz’in Gui-
maraes kentindeki 17’nci Aerobik 
Cimnastik Dünya Şampiyonası’n-
da podyuma çıkan Ayşe Begüm 
Onbaşı, finalde elde ettiği 20.350 
puanla dünya ikincisi oldu. Ayşe 
Begüm Onbaşı, cimnastikte 

büyüklerde dünya şampiyonala-
rında üst üste iki kez madalya 
alan ilk sporcumuz olarak da 
tarihe geçti. DHA

Ayşe Begüm tarihe geçti

BU yıl 115’incisi düzenlenen Ta-
rihi Fevziye Yağlı Güreşleri’ne 
50’si başpehlivan olmak üzere 

yüzlerce güreşçi katıldı. DowAksa’nın 
sponsorluğunda gerçekleşen tarihi 
güreşlerde başpehlivanlığı, finaldeki 
rakibi Orhan Okulu’yu yenen Hüseyin 
Gümüşalan kazandı. Orhan Okulu 
ikinciliği alırken Kürşat Korkmaz ve 
Furak Durmuş Altın kürsüye çıkan 
diğer güreşçiler oldu. Geçtiğimiz yıl gü-

reşlerde “Ağa” unvanını alan DowAksa 
İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, 
Yalova’nın geleneklerine sahip çıkmak-
tan mutluluk duyduklarını söyledi.

Destek sürecek
115’inci Tarihi Fevziye Güreşleri 
Başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan’ı 
kutlayarak sözlerine başlayan Parks, 
“Yalova’da 121 yıl önce başlayan böy-
lesi bir geleneği yaşatmaktan dolayı 

sevinçliyiz. Tarihi bir spor etkinliğin-
de ağa unvanını gururla taşıyorum. 
Örnek bir centilmenlik anlayışıyla 
kıyasıya yarışan tüm güreşçileri tebrik 
ediyor, müsabakalara ilgi gösteren 
herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
DowAksa olarak evimiz olan Yalo-
va’ya üretimden ihracata, istihdamdan 
spor ve sosyal sorumluluğa kadar her 
alanda katkı sunmaya devam edece-
ğiz” dedi. DHA

115. Tarihi Fevziye Güreşleri’nde yüzlerce yağlı güreşçi er meydanına çıktı. 
Zorlu geçen müsabakalar sonucu başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı

AMASYA’DA  
Fatih Kambur

AMASYA’DA 12-22 Haziran 
Uluslararası Atatürk, Kültür 
ve Sanat Festivali kapsamında 

düzenlenen Karakucak Güreşleri’nde 
de başpehlivan Fatih Kambur oldu. 
Festival kapsamında Karakucak Gü-
reşini sporseverlerle buluşturduklarını 
belirten Vali Mustafa Masatlı, “Etkin-
likler kapsamında ata sporumuz olan 
Karakucak Güreşlerini bugün spor 
severlerle burada buluşturmuş oluyo-
ruz. Amasya Şehzadeler şehri, Amas-
ya Pehlivanlar şehri, Amasya erlerin 
şehridir. Dünya ve Türk spor tarihine 
kendini altın harflerle yazdıran Hamit 
Kaplanın yetiştiği bir ilimizdir” dedi.



OSCAR, Emmy ve Tony ödüllerini 
kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi 
olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-
lan bu kulübe giren Viola Davis, 
yeteneklerinin arasına yazarlığı 
da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros 
Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-
şimdeki travma gerçeğine rağ-
men beni bir savaşçı ve hayatta 
kalan biri yaptı. Günün sonun-
da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-
lulukta büyüdüm. Kendime hay-
ran değildim. Kendimi güzel 
hissetmiyordum. Ama tüm bu 
duygulara rağmen, ilerlemeye 
devam ettim. Anne Lamott’un 
“Cesaret, son duasını etmiş 
korkudur” şeklindeki sözünü 
sürekli kendime söyledim. 
Korku ve kaygımın olduğu-
nu anlamakta, kendimden 
şüphe ettiğimi anlamakta 
çok iyiyim. Ama bu, ayakla-
rımı ve ruhumu ilerlemekten 
alıkoymuyor” dedi. 

Yetim Vakfı’nın çocuklar için dü-
zenlediği “Sokağıma Şenlik Geldi” 
etkinliği, bu defa Beykoz’da yapıldı. 
Programda konuşan Yetim Vakfı 
Genel Başkanı Murat Yılmaz “Burada 
çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza 
‘merhaba’ diyorlar. İnşallah hayat 
hep böyle bahar gibi, yaz gibi geçsin” 
dedi. Yetim çocukların ve ailelerinin 
yüzünü güldürmek amacıyla çalışma-
larını sürdüren Yetim Vakfı, çocuk-
ları eğlenceli bir etkinlikte bir araya 
getirdi. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz 
Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe; Yetim Vakfı Genel Başkanı 
Murat Yılmaz, Yetim Vakfı Beykoz 
Şube Başkanı Şeref Kaçmaz, Beykoz 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih 
Sağlam ile öğretmenler, yetim ve ök-
süz aileleri ve gönüllüler katıldı.

Boyama yapıp ok attılar
Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Beledi-
yesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Eği-
tim-Bir Sen ve Türk Eğitim-Sen’in kat-
kılarıyla düzenlenen “Sokağıma Şenlik 

Geldi” etkinliğinde çocuklar, tiyatrocu 
Hüseyin Goncagül ve ekibiyle çeşitli 
oyunlar oynadı, gönüllerince eğlendi. 
Şişme oyun alanları, palyaçolar ve 
yüz boyama etkinlikleriyle unutulmaz 
saatler geçiren çocuklar, düzenlenen 
yarışmalar ve akrobasi gösterileriyle 
günün tadını çıkardı. Tokyo Olimpi-
yatları’nda altın madalya kazanan milli 
okçu Mete Gazoz’un adının verildiği 
alanda ok atma heyecanını yaşayan 
çocuklara program sonunda küçük 
hediyeler verildi.

Hayat hep yaz gibi geçsin
Programda konuşan Yetim Vakfı Baş-
kanı Murat Yılmaz, “Şenlik ve festival 
mevsimi başladı. Bizler de bugün Bey-
koz’da çocuklarımızla birlikte çeşitli 
etkinliklere imza atıyoruz. Burada 
çocuklarımız çeşitli etkinliklerle yaza 
merhaba diyorlar” dedi. Emeği geçen 
gönüllülere, öğretmenlere, destek 
veren kurumlara ve günü şenlendi-
ren çocuklara teşekkür eden Yılmaz, 
“İnşallah hayat hep böyle bahar gibi, 
yaz gibi geçsin diyorum” ifadelerini 
kullandı. 

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

Yetim ve öksüz çocuklar için “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği düzenleyen 
Yetim Vakfı, bu kez çocukları Beykoz’da buluşturdu. Çeşitli etkinliklerle 
gönüllerince eğlenen çocuklara program sonunda hediyeler verildi

GEÇTİĞİMİZ yıl 
Kasım ayında “Gele-
cek Sizinle Gelecek” 

sloganıyla çalışmalarına başlanan 
“2050 Büyükçekmece Vizyonu” 
çalıştayının son toplantısı haftaso-
nu gerçekleşti. Açılış konuşmasını 
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün’ün yaptığı “Kent Hak-
kı ve Mekanın Dönüşümü” konulu 
çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Mahmut Güler yaptı. Sabah ve öğ-
leden sonra olmak üzere iki oturum 
olarak gerçekleşen çalıştayın “Kent 
Hakkı” bölümünde ilk oturumunda 
Prof. Dr. Ruşen Keleş (Kent Kültürü 
ve Kent Hukuku), Prof. Dr. Mithat 
Karasu (Kente Karşı Suç : Büyükçek-
mece Belediyesi Örneği), Doç. Dr. 
Esra Banu Sipahi (Güvenlik Algısı 
ve Suç Korkusu : Büyükçekmece İçin 

Öneriler) konuları hakkında görüş-
lerini dile getirdi. Çalıştayın öğleden 
sonraki “Mekanın Dönüşümü” bölü-
münde ise Prof. Dr. Hatice Ayataç, 
Prof. Dr. Fatih Terzi, Prof. Dr. Ebru 
Erdönmez Dinçer, Doç. Dr. H. Onur 
Tezcan ve Doç. Dr. F. Ayçim Türer 
Başkaya tarafından (Afet Riski 
Politikaları, Yenilik ve Akıllı Şehir-
ler, Ulaşım ve Altyapı Politikaları, 
Kamusal Alan ve Kıyı Politikaları) 
konuları tartışıldı.

4 odaklı 16 oturum
Büyükçekmece’de yaşayan kent 
halkının, kent hakkına sahip çıkması 
ve kentin geleceğinde söz sahibi 
olması amacıyla hayata geçirilen Bü-
yükçekmece 2050 Vizyon Çalıştayı 
kapsamında bugüne kadar 4 odaklı 
16 oturum yapıldı. 

ÇALIŞTAY YAPILDI
Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen “2050 Büyükçekme-
ce Vizyonu” çalıştayı “Kent Hakkı ve Mekanın Dönüşümü” konulu 
toplantısını akademisyenler, ilçede faaliyet gösteren şirketlerin teknik 
elemanları ve belediyenin teknik kadrosunun katılımıyla gerçekleşti

OSCAROSCAR, Emmy ve Tony ödüllerini 
kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi kucaklama şansına erişen 23’üncü kişi 
olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-olarak, oyunculuğun zirvesi sayı-
lan bu kulübe giren Viola Davis, lan bu kulübe giren Viola Davis, 
yeteneklerinin arasına yazarlığı yeteneklerinin arasına yazarlığı 
da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros da ekledi. Hürriyet’ten Barbaros 
Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-Tapan’a konuşan Davis, “Geçmi-
şimdeki travma gerçeğine rağ-şimdeki travma gerçeğine rağ-
men beni bir savaşçı ve hayatta men beni bir savaşçı ve hayatta 
kalan biri yaptı. Günün sonun-kalan biri yaptı. Günün sonun-
da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-da, ağırlıklı olarak beyaz bir top-
lulukta büyüdüm. Kendime hay-lulukta büyüdüm. Kendime hay-
ran değildim. Kendimi güzel ran değildim. Kendimi güzel 
hissetmiyordum. Ama tüm bu hissetmiyordum. Ama tüm bu 
duygulara rağmen, ilerlemeye duygulara rağmen, ilerlemeye 
devam ettim. Anne Lamott’un devam ettim. Anne Lamott’un 
“Cesaret, son duasını etmiş “Cesaret, son duasını etmiş 
korkudur” şeklindeki sözünü korkudur” şeklindeki sözünü 
sürekli kendime söyledim. sürekli kendime söyledim. 
Korku ve kaygımın olduğu-Korku ve kaygımın olduğu-
nu anlamakta, kendimden nu anlamakta, kendimden 
şüphe ettiğimi anlamakta şüphe ettiğimi anlamakta 
çok iyiyim. Ama bu, ayakla-çok iyiyim. Ama bu, ayakla-
rımı ve ruhumu ilerlemekten rımı ve ruhumu ilerlemekten 
alıkoymuyor” dedi. alıkoymuyor” dedi. 

KENDiMi GUZEL 
HiSSETMiYORDUM!

 GUZEL 
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SOKAGIMA SOKAGIMA 
SENLSENLiiK GELDK GELDii


