
Dermatoloji Uzmanı
Dr. Gizem Yağcıoğlu,

güneşin ciltte en sık yol 
açtığı 5 hastalığı ve alın-
ması gereken önlemleri
anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. Yağcı-
oğlu, “Cilt kanseri ve damarlarda geniş-
leme gibi bazı cilt hastalıkları da güneş
ışınlarının birikici etkisi ile yıllar sonra 
karşımıza çıkabiliyor” dedi. I SAYFA 2
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Dijital konut satışı için dünyada bir 
ilki gerçekleştiren Winn4'ün Yönetim

Kurulu Başkanı Yusuf Adıyaman, sürdür-
dükleri çalışma ve projelere ilişkin Damga'ya
konuştu. Adıyaman, “Biz aslında tek bir iş
yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyayı dünyaya
satıyoruz. Suudi Arabistan'da, Kanada'da,
ABD'de birçok müşterimiz var. Her birine
internet üzerinde projelerimizi tanıtıyor, 
elimizdeki evlerin tanıtımını yapıp satıyoruz”
diye konuştu. I SAYFA 9
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, Çanakça Mahallesi’nde

İstanbul’a örnek olacak kapsamlı ve
modern bir okulun temelini attıklarını
söyledi. Üner, “Eğitime hep destek,
tam destek veririz. Çünkü bizler için
eğitim her şeyin üzerindedir. İlçemizde
çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek
için onların geleceklerini en iyi şekilde
hazırlamak için çalışıyoruz. Eğitim 
konusunda önemli projeler hayata 
geçirdik. Öğrencilerimize, konusunda
uzman öğretmenlerimizle kurs verdiği-
miz Sürekli Eğitim Merkezi'mizle,
okullarımızın ihtiyaçları doğrultu-
sunda verdiğimiz desteklerle eğitimin
ve yarınlarımız olan çocuklarımızın
daima yanındayız” diye konuştu.
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Eğitime hep destek
tam destek veriririz

OKUL TEMELİ ATTI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Merkez Bankası'nın, politika faizini yüzde 13

seviyesine indirmesine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu,
“Vatandaş bizim de faizimiz düştü sanıyor. Hayır
efendim taksicinin, esnafın, sanayicinin hiç kimsenin
faizi düşmedi. Ama Merkez Bankası'ndan kredi ala-
cak olan bankaların faizleri düştü. Fakat bankaların
vatandaşa verdiği kredinin faizi düşmesi bir yana, o
faiz giderek arttı. Vatandaşı kandırma Erdoğan” dedi.
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İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin 
taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddederek 
turistten 200 lira istedi. O anlar Koreli turistin sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı

Esenyurt Belediyesi’nde
ek bütçe talebinin

reddedilmesinin
yankıları sürüyor. 

“Ek bütçe talebini,
belediyenin hala parası

olduğu için reddettik”
diyen Togay Çoban'a,

“Yalan söylüyor, saçma
sapan konuşuyor”

yanıtını veren Belediye
Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’a, Çoban’dan

cevap geldi. Damga’ya
konuşan Çoban, 

“Kendisi doğruları
söylemiyor. Sürekli 
algı peşinde. Algıyı 
bırakıp, Esenyurt’u

yönetsin” dedi

VATANDAŞI
KANDIRMA
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İstanbul'da Koreli bir turist, gitmek istediği
yere götürmesi için taksiye bindi. O sırada

sosyal medya hesabından canlı yayında olan turist,
taksiciye gideceği adresi söyledi. Ancak taksicinin
taksimetreyi açmadığını gören turist, taksimetre
hatırlatması yaptı. Bunun üzerine taksici, çok 
trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp,
200 lira istedi. Turistin ücreti fazla bulması üzerine,
taksici fiyatı 150 liraya indirdi. Taksideki bu anlar,
turistin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.
Taksici ve turist arasında geçen pazarlığı ise bir
Türk sosyal medya hesabından paylaşarak 
“Taksici, yabancı turiste taksimetre açmayı 
reddediyor. Taksimetre ile belki 70 lira tutacak yere
başta 200, sonra 150 lira ücret istiyor” dedi.
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ALGIYI BIRAK
ILCEYI YONET

KENDİSİNE “YALAN SÖYLÜYOR” DİYEN BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT’A YANIT
VEREN TOGAY ÇOBAN, “ASIL BELEDİYE BAŞKANI DOĞRU SÖYLEMİYOR” DEDİ VE EKLEDİ:

Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt'un sürekli bir mağduri-
yet peşinde olduğunu anla-
tan Çoban, “Biz şimdi ek
bütçeye onay vermedik diye 
hizmet yapamayacağını 
söylüyor. Personel maaşla-
rını ödeyemeyeceğini 
anlatıyor. Sağda solda, 
bizi engellemeye çalışıyorlar
falan diyor. Yahu iş yapamı-

yorsun, sürekli bizi suçluyorsun.
Yedek ödenekteki 100 milyon 
liranın 90 milyon lirasını daha
çarşamba günü kullanmış. Fen
İşleri, Temizlik İşleri, Kültür İşleri
gibi çeşitli müdürlüklere para 
aktarmış. Ama personel giderle-
rine 1 lira aktarmamış. Temizlik
İşleri'ne 15 milyon ayırmış. 5 ayır,
10 milyonu personel giderlerine
ver. Ama yok maksat mağduru
oynamak” dedi.
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iŞ YapaMıYOr MaĞDUrU 
OYNUYOr BiZi SUçLUYOr

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un çevre
ilçeleri örnek gösterdiğini ve “Başakşehir, 
Avcılar, Beylikdüzü ve çevremizdeki birçok 
belediye ek bütçe almış” dediğini anımsatan
Çoban, “Onlar hizmet üretiyor, proje üretiyor da
ek bütçe alıyor. Sen ne iş yapmışsın? 370 mil-
yon liralık yatırım programı hazırlamış, birinin
bile projesi yok. Esenyurt'ta göreve geldiğinde
beri bir çivi bile çakmamış. Şimdi neyin ek 
bütçesinden söz ediyor” ifadelerini kullandı. 

NE İŞ YAPMIŞTA 
EK BÜTÇE İSTİYOR?

Bozkurt'a yüklenen Çoban, “Biz 2020 Ekim ayında kendisine “yanın-
dayız” deyip yetki vermişiz. Biz zamanında bütçelere onay vermişiz.
Sen ne yapmışsın peki? Cami yap, cemevi yap, okul yap, kreş yap, spor
tesisi yap, kültür merkezi yap. Ama hiçbir şey yapmıyor. Esenyurt'u bir
gezin dolaşın bir tane bile çivi çakmamış. Hala ek bütçe diyor” dedi.

1 TANE BiLE ÇiVi ÇAKMAMIŞ

Esenyurt Belediyesi'ndeki
ek bütçe tartışmalarının

yankıları sürüyor. Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt'un ek
bütçe talebini reddeden AK Parti
ve MHP Grubu, Bozkurt tarafın-
dan eleştirilerin hedefi olmuş,
“Belediyenin parası olduğu için
ek bütçeye ret verdik” diyen AK
Partili Meclis üyesi Togay Ço-
ban'a, Bozkurt; “Yalan söylüyor,
saçma sapan konuşuyor” sözle-

riyle yüklenmişti. Bozkurt'a
Damga aracılığıyla yanıt veren
Çoban ise “Asıl kendisi doğruları
söylemiyor, gerçeği konuş-
muyor. Temmuz sonu 
itibariyle rakamlar ortada.
Belediyenin geliri 763 
milyon, gideri 603 milyon. 
Hali hazırda 160 milyon
lirası daha var. Yedek öde-
nekte de 100 milyon lirası
vardı” ifadelerini kullandı.
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DOĞrULarı SÖYLEMiYOr 
GErçEĞi KONUŞMUYOr

MEHMET 
MERT

ÖZEL
HABER

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

TEK iŞiMiZ DÜNYAYI
DÜNYAYA SATMAKTIR
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Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, ilçedeki 

engelli çocuklarla bir araya geldi. 
Gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin konu-
şan Hançerli, “Gülten Nakipoğlu 
Engelli Yaşam Merkezi'mideki 
çocuklarımız ile Paşaeli Kent Par-
kı'mızdaki eğlencemizde bir araya 
geldik. Gözlerinizdeki mutluluğu gör-
mek çok güzeldi. Siz gülün o bize hep
yeter. Sizler için çalışmaya, sizler için
üretmeye devam edeceğiz” dedi.
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Sizler gülün
bize o yeter

ÇOK MUTLU OLUN

Arka arkaya
çıkardığı

dinlenme rekorları
kıran şarkılarına bir
yenisini daha ekleyen
Simge, şimdi de “Ne Güzel” adını ver-
diği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiri-
yor. Sözü İsra Gülümser, müziği Simge,
Ersay Üner, Ozan Bayraşa düzenlemesi
Ozan Bayraşa‘ya ait olan yeni şarkısı ile
yeni kendi rekorunu kırmaya hazırlanan
Simge, yazın son hiti olacak diyor ve
konserlerinde hep bir ağızdan yeni 
şarkısını seslendirmek için sabırsızlandı-
ğını belirtti. Simge, “Bu iş ekip işi ben
şarkının yaratıcı ekibin enerjisine çok
inanıyorum benim dinleyicimin sevdiği
bir hit olacak” dedi. 
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SiMGE!SiMGE!SiMGE!SiMGE!SiMGE!SiMGE!SiMGE!SiMGE!

Ne 
Güzel

SiMGE!

Bağcılar-Taşköprü
arasında kardeşlik

Taşköprü Belediyesi
tarafından bu yıl

34'üncüsü düzenlenen
Uluslararası Taşköprü
Kültür ve Sarımsak Festi-
vali coşkulu bir açılışla
başladı. Kendisi de Kasta-
monulu olan Bağcılar 
Belediye Başkanı Abdul-

lah Özdemir, “Kardeş 
belediyemiz olan Taş-
köprü ile bağımızı en kuv-
vetli şekilde yürütüyoruz.
Bağcılar Belediyesi olarak
hem Taşköprü’müzün
hem de memleketimizin
her daim yanında 
olacağız” dedi. I SAYFA 4
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Çiftçiye destek!
Silivri Belediyesi tarafın-
dan Çanta ve Gümüşyaka

mahallelerinde düzenlenen
Yerli ve Milli Tohumluk Arpa
Töreni ile 150 üreticiye 495 bin
TL değerindeki 30 ton tohumluk
arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürün-
lerle 1.500 dönüm araziye ekim
yapabilecek. I SAYFA 8
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arda için
teklif yağıyor

Genç yıldız, birçok Avrupa devinin
radarına girdi. Ancak 17 yaşındaki

oyuncu için ilk teklifler altyapısından yetiş-
tiği Gençlerbirliği’ne yağıyor. Başkent ekibi,
Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye satar-
ken anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20
pay eklenmişti. Kırmızı-Siyahlılar’a bu pay
için bir futbol konsorsiyumu tarafından 3
milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.  I SAYFA 15
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Mandaya
çarptı!
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PASAPORTA 
REKOR ZAM

HABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA

Yusuf Adıyaman

Güneş 
cildinizi
çok yormasın



İZMİR Kavram Meslek Yükse-
kokulu Fizyoterapi Programı Öğr. 
Gör. Elif Uzun, günlük hayatı 

büyük oranda olumsuz etkileyen ve insan 
bedeninde ciddi boyutta hareket kaybına 
neden olabilen bel fıtığı rahatsızlığına, 
omurlar arasındaki diski zorlayıcı hareket-
lerin dışında fazla kilonun da neden olabi-
leceğini belirterek, “Bel fıtığı rehabilitas-
yonunda öncelikle fazla kilolar verilmeli, 
sigaradan uzak durulmalı, dönme-burgu 
gibi rotasyonel hareketlerden kaçınılmalı, 
düzenli ve bilinçli egzersiz yapılmalı, ağır 
yük kaldırmaktan kaçınılmalı, toplumda 
yaygın olan inanışın aksine sert veya tahta 
zemine yatılmamalı ve ortopedik yataklar 

tercih edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Sürekli yatmayı bırakın
Bel rahatsızlığı yaşayan ya da bel fıtığı 
teşhisi konan bazı kişilerin yetkisi ve bilgisi 
olmayan kişilere bel çektirme gibi işlemler 
yaptırmasının çeşitli rahatsızlıklara sebe-
biyet verebileceğinin altını çizen Uzman 
Fizyoterapist Elif Uzun, “Eskiden belimiz 
ağrıdığında sürekli yatmanın belimize iyi 
geleceği söylenirdi. Ancak sürekli yatmak 
kasları zayıflatır. Onun yerine bilinçli ola-
rak egzersiz yapıp, hareket edin. Böylece 
kan dolaşımınız artacak, kas spazmlarınız 
azalacak, kas erimelerinin önüne geçerek 
iyileşme süreci hızlanacak” 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.

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

Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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GÜNLÜK yaşamda tüketilen 
besinler başta olmak üzere 
kullanılan ilaç ya da yapısal 

nedenler dişleri sarartabilir. Bu sarar-
malar ev-ofis tipi, kombine ya da tek 
diş beyazlatma işlemi ile giderilebilir. 
Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Janset 
Şengül diş beyazlatmada kullanılan 
yöntemler ve etkileri hakkında bilgi 
verdi. Beyazlatma işleminin “dişlerin 
yüzeyinde bulunan gözenekli mine ve 
dentin yapısında oluşan renkli mad-
delerin jel yardımı ile giderilmesi” 
olarak aktaran Şengül tedavinin ki-
şilere göre farklılık gösterebildiğini 
söyledi. İşte diş beyazlatma ile ilgili 
merak edilen herşey:

Ev ve ofis beyazlatması
Teknik ve uygulama alanlarına göre 
farklılık gösteren diş beyazlatma yön-
temleri arasında ev, ofis (klinik 
ortamda beyazlatma), kombine ya 
da tek diş beyazlatma yer almak-
tadır.  Evde diş beyazlatma olarak 
bilinen yöntemde öncelikle ağız 
içinden ölçü alınarak kişiye özel be-
yazlatma plakları hazırlanır. Plakların 
içine belirli miktarda diş beyazlatma 
jeli konularak uygulama yapılır. Bu 
kişilerin plağı gün içinde en az 4-6 
saat kullanacak şekilde ortalama 1-15 
gün süre ya da gece uykusu boyunca 
8-10 saat boyunca kullanması gerekir. 
Ev tipi diş beyazlatmalarında dikkat 
edilmesi gereken husus, jeli tarif 
edilenden fazla uygulamamaktır. Aksi 
takdirde plak içinden taşan jel diş 
etlerini tahriş eder. Böyle bir durum-
da diş etleri hemen yıkanmalı ve diş 
hekimi ile iletişime geçilmelidir.

Lazerle süre daha kısa
Lazerle diş beyazlatma yöntemi, ise 
uzman hekim tarafından gerçek-
leştirilir. Dişlerin üzerine sürülen 
beyazlatma jelinin UV ışını ya da 
lazer yardımıyla aktif hale getirilmesi 
ile yapılan bu işlem ortalama bir saat 
kadar sürmektedir.

Kombine diş beyazlatma
Ev ve ofis tipi olan kombine diş 
beyazlatma da iki yöntem beraber 
uygulanır. Klinik sonrasında 2-3 gün 
evde yapılan uygulama ile beyazlatma 
işlemi desteklenir. Kanal tedavisi son-

rası renk değiştiren dişlere uygulanan 
tek diş beyazlatma (İçten beyazlatma) 
yönteminde dolgu sökülerek, açılan 
boşluğa beyazlatma jeli uygulanıp 
geçici dolgu ile kapatılır. 3 günde 
bir istenilen renge ulaşıncaya kadar 
seanslar tekrarlanır.

Sigara, çay ve kahveye dikkat
Her bireyin durumuna uygun diş 
beyazlatma yöntemi farklılık gösterir. 
Normal şartlarda diş renginin çok 
koyu olmadığı ve birkaç ton açılması 
istendiği durumlarda sadece lazer 
veya ev tipi beyazlatma yeterli olur-
ken; sigara, kahve veya çaydan dolayı 
fazla renklenme olan dişlerin renginin 
açılması için kombine diş beyazlatma 
yönteminin uygulanması daha etkili 
sonuçlar alınmasını sağlar.

Hekim kontrolünde olmalı
Toplumda diş beyazlatmanın zararlı 
olup olmadığı merak edilen konular 
arasında yer almaktadır.  Diş hekimi 
kontrolünde yapılan işlemlerin zararı 
bulunmamaktadır. Ancak beyazlatma 
yöntemleri dişlerde az da olsa havaya, 
çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecek-
lere karşı hassasiyete yol açabilir. Ge-
nellikle bir iki gün içerisinde geçmesi 
beklenir. Bu normal ve beklenen bir 
durumdur.

Kalıcılık alışkanlıklara bağlı 
Beyazlatma işlemi kişiye göre farklı-
lık gösterir. İşlemin sonuca ulaşması 
yaklaşık iki hafta sürer. Antibiyotik 
kullanımına bağlı renklenmelerin 
giderilmesi ise daha zor ve uzun süre 
gerektirir. İşlemin kalıcılığı çay, kah-
ve, kola, şarap gibi renkli sıvı ve sigara 
kullanımına göre değişir. Beyazlat-
ma işlemi altı ayda bir tekrarlanırsa 
diş beyazlatma kalıcı hale gelir.

GÜNLÜK 
besinler başta olmak üzere 
kullanılan ilaç ya da yapısal 

KİLO artışı, gebelik, 
hareketsiz yaşam, kalp, 
solunum yetmezliği gibi 

faktörler, genetik yatkınlıkla 
birlikte varise neden olabilir. 
Tetikleyici faktör ne olursa 
olsun, temelde toplardamarın 
duvarında yapısal bozukluk 
söz konusudur. Bu bozukluk 
sonucunda oluşan genişlemey-
le damardaki kapakçık doğru 
çalışmaz ve kan geriye doğru 
kaçar. Kaçak sebebiyle kan 
kalbe geri dönmekte zorlanır, 
toplardamar içindeki basınç 
artar, bu da damarları genişle-
tir. Derindeki toplardamarları 
tıkalı olan kişilerde, kanın yak-
laşık yüzde 10’unu taşıyan yü-
zeysel toplardamarlar tüm kan 
dolaşımını üstlenmek zorunda 
kaldığı için genişler, varis gö-
rünümü oluşur. Varisin en sık 
görülen belirtileri ise daha çok 
akşamları oluşan bacak ağrısı, 
kılcal damarların görünür hale 
gelmesi, ciltte kızarıklık, kaşıntı, 
kuruluk, cilt altında oluşan ka-
namalar olarak sıralanabilir.

Ameliyata gerek yok
Varis tedavisinde en eski ve 
geleneksel yöntem, cerrahi 
müdahaleyle varisli damarın 

çıkartılmasıdır. Ancak bu hem 
zahmetli hem de iyileşmesi 
uzun zaman alan bir yöntemdir. 
Oysa artık bıçak altına yatma-
dan da varislerden kurtulmak 
mümkün.

Yeni yöntemler
Kalp ve Damar Cerrahi Uz-
manı Op.Dr Bilal Tunalı varis 
tedavisinde yeni yöntemlerini 
şöyle anlattı:  “Damarın içine 
köpük vererek varisi düzelt-
mek olarak açıklanabilecek 
‘skleroterapi’ işlemi gelir. Uzun 
yıllardır uygulanan bu yöntem 
daha çok bir milimetreden kalın 
varisler için tercih edilir. İşlem 
esnasında çok ince iğneler 
kullanılarak damar içerisine 
skleroza adı verilen bir madde 
enjekte edilir. Enjekte edilen 
madde damar duvarlarının 
birbirine yapışmasını sağlar. 
Yapışan damar içinden kan 
geçmediği için bir süre sonra 
görünmez hale gelir ve zamanla 
vücut tarafından emilerek yok 
edilir. Tedavinin seansı ise yak-
laşık 10-15 dakika kadar sürer. 
Sonrasında kişiye 3 gün boyun-
ca sürekli giymesi için basınçlı 
bir çorap giydirilir. Bu yöntem, 
varisli damarların ortalama 

yüzde 80’ini yok edebilir.
Lazer tedavisinde ise damar 

içine kateter adı verilen bir apa-
rat yerleştirilir. Lazer cihazın-
dan çıkan ışın yardımıyla varisli 
bölge tamamen yakılır.

Radyo frekansla tedavi 
yönteminde de yine bir kateter 
kullanılarak varisli damarlar 
içerisine radyo dalgaları gön-
derilir. Bu dalgaların çıkışı 
esnasında oluşan ısıyla varisli 
damarlar yakılır.

Tüm bu yöntemlerde lokal 
anestezi uygulanır ve hasta 
aynı gün günlük yaşantısına 
dönebilir.”

KİLO 
hareketsiz yaşam, kalp, 
solunum yetmezliği gibi 

GÜNESİNGÜNESİN
CİLTTECİLTTE
EN SIK YOL ACTIGI EN SIK YOL ACTIGI EN SIK YOL ACTIGI 
5 HASTALIK!5 HASTALIK!

Doğal yöntemler zarar verebiliyor

Yazın aşırı sıcaklarıyla bu-
naldığımız bugünlerde, bir 
yandan da güneşin yakıcı 

ve zararlı ışınları ciddi tehlike 
oluşturuyor. Acıbadem Kozyatağı 
Hastanesi Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Gizem Yağcıoğlu, önlem 
alınmadığı taktirde güneşin za-
rarlı ışınlarının, kısa ve uzun va-
dede pek çok cilt hastalığına yol 
açtığını belirterek “Yaz aylarında 
güneş ışınlarına maruziyetin 
artması nedeniyle güneş yanığı, 
güneş alerjisi ve melazma (güneş 
lekesi) gibi cilt hastalıklarını daha 
sık görüyoruz. Cilt kanseri ve 
damarlarda genişleme gibi bazı 
cilt hastalıkları da güneş ışınları-
nın birikici etkisi ile yıllar sonra 
karşımıza çıkabiliyor” diyor. 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem 
Yağcıoğlu, güneşin ciltte en sık 
yol açtığı 5 hastalığı ve alınması 
gereken önlemleri anlattı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu.  

Cilt kanserleri
Son yıllarda giderek yaygınlaşan 
cilt kanserlerinin gelişiminde, 
güneşin zararlı ışınlarına maruz 
kalmak en önemli risk faktörü-
nü oluşturuyor. Bu nedenle cilt 
kanserlerine; güneşin daha yoğun 
olduğu bölgelerde yaşayanlarda, 
açık havada çalışanlarda, açık 
tenli ve mavi gözlü olanlarda ve 
güneşin zararlı ışınlarına karşı 
önlem almayanlarda daha fazla 
rastlanıldığını belirten Dr. Gizem 
Yağcıoğlu “Güneş ışınlarının 
uzun dönemde biriken etkileri 
sonucu karşımıza çıkan akti-

nik keratoz denen deri 
değişiklikleri de, kötü 
huylu olmamakla beraber 
ilerleyen dönemlerde cilt 
kanserine dönüşme riskleri 
olması nedeniyle önemli-
dir.” diyor. 

Güneş yanığı
Özellikle açık tenli kişiler 
ve çocuklar için büyük risk 
oluşturan güneş yanığı, derinin 
güneş ışınlarına yoğun şekilde 
maruz kalmasına bağlı olarak 
ortaya çıkıyor. Güneş yanığının, 
hafif kızarıklık şeklinde olabildiği 
gibi, su dolu kabarcık, ağrı ve 
şişliğin eşlik ettiği daha şiddetli 
şekilde de karşımıza çıkabildiğini 
belirten Dr. Gizem Yağcıoğlu 
şöyle konuşuyor: “Şiddetli güneş 
yanıklarında ve ateş, bulantı, kus-
ma gibi semptomların eşlik ettiği 
durumlarda mutlaka Dermato-
loji uzmanına başvurulmalıdır. 
Özellikle çocukluk ve ergenlik 
döneminde su dolu kabarcıkların 
eşlik ettiği şiddetli güneş yanığı 
geçiren kişilerde melanom denen 
cilt kanserlerinin görülme sıklığı 
artmaktadır.” diyor.

Melazma (Güneş Lekesi)
Ciltte kahverengi lekeler şeklinde 
karşımıza çıkan, özellikle yanak-
lar, alın, dudak üstü ve burunda 
görülen melazmanın (güneş 
lekesi) görülme sıklığı giderek 
artıyor. Cilt rengi koyu olan ki-
şilerde daha sık rastlanan bu cilt 
hastalığının nedenleri arasında 
ilk sırayı güneş ışınları alıyor. Yaz 
aylarında yeni gelişen melazma 
ve mevcut melazmanın koyulaş-

ması nedeniyle hastaneye 
başvurular da artıyor. Bu 
nedenle melazmada gü-
neşten korunma tedavinin 
temelini oluşturuyor. 

Fotoyaşlanma
Dermatoloji Uzmanı Dr. 
Gizem Yağcıoğlu “Güneşin 
etkisi ile oluşan cilt yaşlan-
masına fotoyaşlanma de-

nilmektedir. Fotoyaşlanma, uzun 
süreli güneşe maruziyetin birikici 
etkisi ile özellikle yüz, boyun, 
dekolte bölgesi ve ellerde karşımı-
za çıkmaktadır. Fotoyaşlanmanın 
belirtileri; kırışıklıklar, damarlarda 
belirginleşme, deri elastikiyeti-
nin kaybına bağlı deride sarkma, 
kahverengi koyu lekeler, ciltte 
renk eşitsizliği, cildin kuruması ve 
kabalaşmasıdır. Fotoyaşlanmayı 
önlemek için yaz-kış güneşten 
korunma alışkanlığını edinmek 
oldukça önemlidir” diyor. 

Güneş alerjisi 
Güneş alerjisi özellikle bahar 
ve yaz aylarında duyarlılığı olan 
kişilerde güneş maruziyetine 
bağlı ciltte kaşıntı, kızarıklık, 
kabarıklık, yanma, batma hissi 
gibi bulgularla karşımıza çıkıyor. 
Buna yatkınlığı olan kişilerin 
güneş ışınlarına maruz kalmaktan 
kaçınmaları ve güneş kremlerini 
düzenli kullanmalarını öneren 
Dr. Gizem Yağcıoğlu, duyarlan-
mayı artıran bir bitki, parfüm, 
deodorant ya da kolonya gibi 
kimyasal maddelerden de uzak 
durulmasını, olası bir şikayette 
Dermatoloji uzmanına başvurul-
ması gerektiğini vurguluyor. 

SEMANUR POLAT

Gebelik ve hormon ilacı kullanımı gibi sebeplerle kadınlarda daha yaygın görülen varis pandemi döneminde 
evden çalışmanın etkisiyle erkeklerde ve eğitimlerine uzaktan devam eden 20-25 yaş gençlerde artış gösterdi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Fizyote-
rapi Programı Öğr. Gör. Elif Uzun bel fıtığı re-
habilitasyonunda dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında açıklamada bulundu. Uzun, “Sürekli 
yatmak kasları zayı� atır. Onun yerine bilinçli 
olarak egzersiz yapıp, hareket edin.”  dedi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gizem Yağcıoğlu, güneşin ciltte en sık yol açtığı 5 hastalı-
ğı ve alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

VARİS YAŞI 20’LERE İNDİ VARİS YAŞI 20’LERE İNDİ 

Dr. Dr. Gizem Gizem 
YağcıoğluYağcıoğlu

DİŞ BEYAZLATIRKEN
BİLİNÇLİ OLMALISINIZ
Temizlik ve sağlığın işaretlerinden biri olan beyaz dişler, özgüveni artırırken estetik 
bir görünümün de olmazsa olmazları arasında. Sararmış dişleri beyazlatırken bilinç-
siz yapılan uygulamalar ise dişlerde dönüşümsüz hasarlara neden oluyor. Ağız ve Diş 
Sağlığı Uzmanı Dr. Janset Şengül diş beyazlatmada kullanılan yöntemleri anlattı

AYNUR CİHAN

GÜNÜMÜZDE internet ve sosyal med-
yada “Doğal” diş beyazlatma yöntemi 
adı altında birçok ürünün tanıtım ve sa-
tışı yapılmaktadır. Zerdeçal, Hindistan 
cevizi, çilek, alüminyum folyo, limon 
ve ceviz kabuğu gibi birbirinden farklı 

beyazlatma uygulamaları denenmekte 
ve tavsiye edilmektedir. Ancak bu tip 
maddelerin dişleri beyazlatmaya hiçbir 
faydası olmadığı gibi geri dönüşümsüz 
hasar-hassasiyetler oluşturacağı unutul-
mamalı, kesinlikle kullanılmamalıdır.”

İZMİR 
kokulu Fizyoterapi Programı Öğr. 
Gör. Elif Uzun, günlük hayatı 
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ESENYURT’TA Aşık Veysel 
Caddesi Atatürk Bulvarı üzerin-
deki lüks sitede 11 Ağustos Per-

şembe günü, Osman Murat Şeyhoğlu 
(42) evinin kapısına gelen kişi tarafın-
dan 10 el ateş edilerek öldürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipler, olay 
sırasında evde bulunan O.Y. adlı kişiye 
ulaştı. O.Y., Osman Murat Şeyhoğlu ile 
evde oturdukları sırada site güvenliğinin 
arayarak Ercan adlı bir kişinin geldi-
ğini söylediğini ve bir süre sonra daire 
kapısının çalındığını söyledi. Görgü 
tanığı O.Y. kapıya gelen kişinin, Osman 
Murat Şeyhoğlu’na defalarca ateş ettiği-
ni söyledi. Daha sonra şüphelilerin ken-

disini aşağı indirdiğini ardından serbest 
bıraktıklarını belirtti. Polis, kapıya gelip 
cinayeti işlediği öğrenilen kişinin Ercan 
Ş. olduğunu tespit etti. Ortaköy’de bir 
arkadaşının evinde saklandığı öğreni-
len şüpheli gözaltına alındı. Ercan Ş. 
emniyetteki sorgusunda kendisine yö-
neltilen suçlamaları kabul etmedi. Polis 
soruşturmasına göre, arkadaş oldukları 
öğrenilen şüpheli Ercan Ş. ile Osman 
Murat Şeyhoğlu’nun kız meselesi yü-
zünden tartıştıkları belirlendi. Emni-
yetteki işlemleri tamamlanan Ercan Ş. 
olay yerine birlikte geldikleri öğrenilen 
Yusuf A.(33) ve Sercan K.(25)  adliyeye 
sevk edildi. DHA

ESENYURT’TA 
Caddesi Atatürk Bulvarı üzerin-
deki lüks sitede 11 Ağustos Per-
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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
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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 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği 
ekipleri Ümraniye ve Pen-
dik’te yaşanan dolandırı-

cılık olayları üzerine soruşturma 
başlattı. Şüphelilerin mağdurlara 
sarı renge boyanmış çakmakları 
“Altın çakmak” diye sattığı belir-
lendi. Şüphelilerin yolda yürüyen 
mağdurları “Elimde altın çakmak 
var. Acil satmam gerekiyor. Ku-
yumcu uzakta. Sana ucuz fiyattan 
vereyim” yalanıyla kandırdıkları 
belirlendi. Şüphelilerin piyasa 
değeri 10 lira olan çakmakları 5 
ila 15 bin lira arasında değişen 
fiyatlara sattıkları öğrenildi.

Yakalanıp tutuklandılar
Polis güvenlik kamera görüntü-
lerini incelediğinde şüphelilerin 
yabancı olmadıklarını tespit etti. 
Polis geçen Temmuz ayı başında 
benzer suçlardan gözaltına alınan 
Mustafa P.(50) ile Süleyman 
A.(52)’nın çıkarıldıkları mahkeme 

tarafından tutuklandığını ancak 
şikayetçi olan mağdurun zararını 
karşıladıkları için kısa bir süre 
sonra serbest bırakıldıklarını tespit 
etti. Şüphelilerin serbest kalma-
larının ardından yeniden aynı 
dolandırıcılık yöntemini kullandık-
ları belirlendi. Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri düzenledikleri 

operasyonla şüpheliler Mustafa P. 
ile Süleyman A.’yı gözaltına aldı. 
Mustafa P.’nin benzer suçlardan 
29, Süleyman P.’nin ise 12 suç kay-
dının olduğu tespit edildi. Poliste 
işlemleri tamamlanan şüpheliler 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
bir kez daha tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildiler. DHA

İstanbul’da “Elimde altın çakmak var acil satmam gerekiyor. Sana ucuza vereyim” diye 
sarı renge boyadıkları çakmakları altın diyerek sattıkları iddia edilen iki şüpheli yaka-
landı. Şüphelilerin bir ay önce de aynı suçtan yakalanıp tutuklandığı, ancak o zamanki 
mağdurun zararını karşıladıkları için kısa süre içinde serbest kaldıkları belirtildi

BEYKOZ Riva Yargı Sokak’ta 
dün saat 23.00 sıralarında, bir 
işletmede garsonluk yapan Oktay 

Gül, mesai bitiminde motosikletiyle 
evine dönerken, başıboş dolaşan man-
daya çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle 
savrulup yere düşerken, kazada yara-
lanan manda yerden bir süre kalka-
madı. Kazadan haberdar olan mahalle 
sakinleri olay yerine koştu. Yakınlarda 
oturan Kalp ve Damar Cerrahı Prof.Dr. 
Hayrettin Barbaros Kınoğlu da yardıma 
gelenler arasındaydı. Yaralı motosik-
letliye ilk müdahaleyi Kınoğlu yaptı. 
Bacağının kırıldığı öğrenilen Oktay Gül, 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza-
da yaralanan manda ise bir süre sonra 
yerden kalkıp, otluk alanda ilerlemeye 
başladı. Motosiklet çevredekiler tarafın-

dan yerden kaldırıldı. 

Önlem alınması lazım
Prof. Dr. Hayrettin Barbaros Kınoğlu, 
“Bu yolda çok sık olmasa da rastladığımız 
şeyler. Hem otomobiller hem motorlar 
çarpıyor. Gece çok karanlık, mandalar 
gözükmüyorlar. Ara ara bir ışıklandırma 
yapılsa belki bunun önüne geçilebilir. 
Neyse ki çok ciddi hayati tehlikesi yok gibi 
görünüyor. İnşallah öyledir. Ama hakika-
ten önlem alınması lazım. Ben geldiğimde 
olay olmuştu, yerde yatıyordu çocuk, 
hayvan da öyle. Neyse ki şuuru yerinde. 
Karanlıkta herhalde görmedi. Biz de bu 
yolda çok temkinli gidiyoruz, uzun farları 
yakarak. Hem çok karanlık hem de bazen 
bunlar grup halinde geziyorlar. Yolu bütü-
nüyle kapatmış oluyorlar” dedi. DHA

Yol ortasında
UYUDU

AZ DAHA
ÖLECEKTİ
Beykoz’da mandaya çarparak yaralanan motosik-
let sürücüsüne, ilk müdahaleyi Prof. Dr. Hayrettin 
Kınoğlu yaptı. Kazanın olduğu Beykoz Riva Yargı 
Sokak yakınlarında oturan Kınoğlu, diğer mahalle 
sakinleriyle yardım etmek için geldi. Bacağının kırıldığı öğrenilen Oktay Gül isimli sürücü, hastaneye 
kaldırıldı.  Kazada yaralanan manda bir süre yerde yattıktan sonra, sekerek uzaklaştı

BEYKOZ 
dün saat 23.00 sıralarında, bir 
işletmede garsonluk yapan Oktay 

İstanbul’da “Elimde altın çakmak var acil satmam gerekiyor. Sana ucuza vereyim” diye 

DOLANDIRICILAR
YAKAYI ELE VERDİ

Esenyurt’ta 
tartıştığı 
arkadaşını 
tabancayla 
vurarak öl-
dürdüğü iddia 
edilen şüpheli 
Ercan Ş.(37) 
yakalandı

Kaza sonucu bacağı koptu
Esenyurt’ta, sürü-
cüsünün kontrolü-
nü kaybettiği hafif 

ticari araç, apartman önünde 
ayakta durarak ailesiyle 
sohbet eden kadına çarptı. 
Kazada ağır yaralanan ka-
dının bir bacağının koptuğu 
öğrenildi. Esenyurt Battalga-
zi Mahallesi’nde 16 Ağustos 
Salı günü akşam saatlerinde 
kontrolden çıkan hafif ticari 
araç, ailesiyle apartmanın 

önünde sohbet eden kadına 
çarptı. Araç ile apartmanın 
duvarı arasında sıkışan 
kadının bacağının koptu-
ğu öğrenildi. Çevredekiler 
kadını kurtarmak için aracı 
geri çekerken, sağlık ekipleri 
ilk müdahaleyi yaptı. Ağır 
yaralanan kadın hastaneye 
kaldırdı. Polis ekipleri kaza 
ile ilgili inceleme başlatırken, 
yaşananlar güvenlik kamera-
sına yansıdı. DHA

Vay uyanık vay!

LUKS SİTEDEKİ
CİNAYETTE 3 GÖZALTI

Esenyurt’ta, sürü-
cüsünün kontrolü-
nü kaybettiği hafif 

KAĞITHANE’DE sıcaklar 
yüzünden açık bırakılan pence-
relerden evlere girerek hırsızlık 

yapan 2 şüpheli polis tarafından ya-
kalandı. Şüphelilerden birinin binaya 
tırmanarak pencereden içeri girdiği 
anlar güvenlik kameraları tarafından 
görüntülendi. Kağıthane, Çağlayan 
ve Gültepe’de Mahallelerinde iki ayrı 
evde meydana gelen hırsızlık olayları 
üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri yaptıkları 
incelemede şüphelilerin bir olayda 
güvenlik kameralarına yakalandığını 
belirledi. Görüntülerde şüphelinin bi-
naya tırmandığı  ardından pencereden 
içeri girdiği görüldü. Şüphelinin elinde 
eldiven yüzünde ise maske olduğu 
belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekipler kısa sürede şüpheliler 
Rahmi E.(19) ile suç ortağı C.S.(17) 
‘yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Rah-
mi E.’nin 1, yaşı küçük olduğu için 
Çocuk Büroya teslim edilen C.S.’nin 
ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. 
Şüphelilerin sıcak havalar nedeniy-
le açık bırakılan pencereleri takibe 
aldıkları, buralara tırmanarak hırsızlık 
yaptıkları belirlendi. Poliste işlemleri 
tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk 
edildiler. DHA

AŞAĞI Dudullu Mahallesi 
Çoban Çeşme Caddesi’nde dün 
saat 06.00 sıralarında 34 ELL 

042 plakalı hafriyat kamyonu şofö-
rü Akın Akalın, aracını çalışır halde 
yolun ortasına park edip içinde uyuya 
kaldı. Kamyonun çalışır halde olduğu-
nu ve içerisinde bir kişinin hareketsiz 
yattığını görenler ihbarda bulundu. İt-
faiye ve sağlık ekipleri araç içerisinde-
ki Akın Akalın’a seslenerek durumunu 
anlamaya çalıştı. Ekipler kamyonun 
camına vurarak Akalın’ı uyandırdı. 
Kamyonu yol kenarına park eden Aka-
lın, araç içinde yaklaşık 2 saat uyuduğu 
için tedbir amaçlı ambulansa alındı. 
Şoförün, sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. DHA

KAĞITHANE’DE 
yüzünden açık bırakılan pence-
relerden evlere girerek hırsızlık 

AŞAĞI 
Çoban Çeşme Caddesi’nde dün 
saat 06.00 sıralarında 34 ELL 

Ümraniye’de hafriyat kamyonu 
şoförü aracını yolun ortasına 
park edip uyudu. Kamyon yakla-
şık 2 saat çalışır haldeyden için-
de uyuyan şoförü, ihbar üzerine 
gelen itfaiye ekipleri uyandırdı
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D ünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı-
nın tanıtımı için geleneksel hale
getirilen Uluslararası Taşköprü

Kültür ve Sarımsak Festivali’nin bu yıl
34’üncüsü düzenleniyor. 18-21 Ağustos
2022 tarihleri arasında gerçekleşecek festi-
valin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda coş-
kulu bir törenle yapıldı. Kastamonu Valisi
Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada,
Taşköprü'nün sahip olduğu tarımsal değer-
lerle ön plana çıktığını söyledi. Taşköp-
rü'nün sarımsağın anavatanı olduğunu
sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bunu
bildiğini belirten Çakır, "Bu sene de bere-
ketli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. 34
yıl önce sahip olduğu güzellikleri ülkemize
göstermek için başladıkları festival bugün
34 yaşında. Bir festivali başlatmak kolay

değildir ama daha zoru devam ettirmektir"
dedi.

Bağımız çok kuvvetli

Kendisi de Kastamonulu olan Bağcılar Be-
lediye Başkanı da bu özel günde hemşehri-
lerini yalnız bırakmadı. Memleket hasretini
gidermek için her yıl Kastamonu’ya geldi-
ğini belirten Özdemir, “Kültürüyle, doğa-
sıyla, mutfağıyla, tarihi dokusuyla
memleketimizin en güzide ilçesi olan Taş-
köprü’müzde sizlerle bir arada olmaktan
mutluluk duyuyorum. Kastamonu’muzun
yoğun nüfusunun olduğu bir ilçenin bele-
diye başkanıyım. Bağcılar’ımızda Kasta-
monu’muzu en iyi şekilde temsil etme
gayreti içindeyiz. Kardeş belediyemiz olan
Taşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde
yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak
hem Taşköprü’müzün hem de memleketi-

mizin her daim yanında olacağız” diye ko-
nuştu. Bu festivalin asıl tarihinin Roma dö-
nemine ait olduğuna dikkat çeken Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise şun-

ları söyledi: “Yani diyebiliriz ki bu yıl 2 bin
34'üncüsünü kutluyoruz. Ülkemizi Avrupa
Birliği'nde temsil eden yedi üründen biri,
Taşköprü sarımsağıdır."

T ÜRKİYE'de her geçen gün ağırlaşan
ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi
perişan etmeye devam ediyor. Artık öyle

bir hale geldik ki faturaları ödeyemeyen esnaf
buzdolabının fişini çekti. Adıyaman’da market-
çiye 13-14 bin liralık elektrik faturaları gel-
meye başladı. İşin içinden çıkamayınca çareyi
dolapları kapatmakta buldu. Esnaf, “Biz 
bittik” dedi.

Elektrik de çarptı

Derin bir fakirleşme yaşanan Türkiye'de va-
tandaşların çok büyük kısmı gelecek yıl zorunlu
harcamalar sonrasında cebinde kalacak para-
nın daha da azalacağını düşünüyor. Ipsos'un 28
ülke arasında yaptığı araştırma, vatandaşın

önümüzdeki yıl enflasyonun daha da fazla can
acıtacağına inandığını ortaya koydu.Vatandaş
gaz ve elektrik faturasından korkuyor.Önümüz-
deki 6 ay elektrik ve doğalgaz faturasını öde-
mekte zorlanacağını düşünen vatandaşların
oranı yüzde 73’e kadar çıktı.

Esnafın da fişini çektiler

Esnaflar, yüksek gelen elektrik faturaların-
dan dolayı çareyi buzdolabının fişini çekmekte
bulduğunu söyledi. Esnafa "Dolapları kapatmak
zorunda kaldık, işin içinden çıkamıyoruz.Orta-
lama dükkanlarda  dört beş kişi çalıştırıyoruz.
İşçilerin parasını ödeyemiyoruz. Elektrik fatu-
rasını ödeyemediğimiz için buzdolaplarını ka-
pattık. 6 ay önce 3 bin 500 lira elektrik

faturası gelirken şu an 13, 14
bin lira elektrik faturası geliyor. Faturaları öde-
yemiyoruz"  diyerek isyan ediyorlar.Bu ülkenin
gerçeği budur. Marketi işleten esnaf kardeşimiz
elektrik faturalarının yüksek gelmesinden do-
layı çareyi buzdolaplarını kapatmakta bulmuş,
kısıtlamaya gitmiş. Esnafımız çalışanlarının
ücretini ödemiyor. Hayat pahalılığı Türkiye'nin
her tarafında olduğu gibi burada da bütün yurt-
taşlarımızı mağdur etmiş durumda. Vatandaş
elektrik faturasını ödeyemediği için çareyi do-
lapları kapatmakta bulmuş. Buzdolabının fişini

çekmiş. Bu manzara 20 yıllık AKP'nin Türki-
ye'ye hediye ettiği manzara. Sonuç; Milletin fi-
şini çektiler.

Herkes borç batağında

Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan, geliri
azalan ve alım gücü düşen vatandaş, borçlarını
ödemekte zorlanıyor. İcra dosyalarında pat-
lama yaşanıyor. Artık muhtarlıklarda icra teb-
ligatları artık yüzlerle değil binlerle ifade
ediliyor. Bakın ismini vermeyeyim ama 42 bin
nüfuslu bir mahallede 25 bin kişinin ‘muhtaç'
olduğu gerçeği gün gibi ortada duruyor.Muh-
tarlar, gelern  tebligatların daha yüzde 50'si. ol-
duüonu söylüyor. Açıktır ki vatandaşlarımız bu
borçları ödeyecek durumda değil. Ülkemizin
içinde bulunduğu durum çok açık. Bunun so-
rumlusu 20 yıldır ülkeyi yöneten kişilerdir. Bu
ülke iflas etmiştir.

Besiciler saman alamıyor

Çalışanların yanı sıra  çiftçi ve besiciler de
ekonomik sıkıntılardan iflas ile boğuşuyor. Be-
siciler.“Saman alamıyoruz iflasa sürükleniyo-
ruz !”diyorlar. Besiciler  yem almaları
durumunda icralık olacaklarını söylüyorlar.
Çiftçi “Bu hayattan, yaşamaktan bile artık
memnun değiliz Saman alacak paramız yok.
Şu anda 1 kilo samanız yok. Bu hayvanlar aç.
Kötüye gidiyoruz. İflasa sürükleniyoruz. Hay-
vancılık böyle olursa yapamayacağız. Yem fi-
yatı sürekli yukarı gidiyor. Önüne geçen yok.
Bunun sorumlusu kim? Şu tarihte ilk defa
saman arıyoruz. Hayvanlarımı satmak zorunda
kalacağız. Üreticiyi batırmaya uğraşıyorlar. Et
fiyatlarının düşürülmesi bizi kötü etkiledi. İnek-
lerimize alıcı gelmiyor. İki ineği 20'şerden 40
bin lira hatta 45 bin lira ettirebilir miyiz der-
ken bir konuşması ile 30 bin liraya zor sattık."

Milletin fişini çektiler!

Esenyurt’ta
sağlık evde
Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu 
hastanelere gitmeye elverişli olmayan
hastalar için sürdürdüğü “Evde Sağlık”
hizmetine ara vermeden devam ediyor

eSenYurt Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetleri
Birimi; yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaş-
ları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten

vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, sağlık
teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan
alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara sunuyor. Ev-
lere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı,
hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konu-
larda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yıl boyunca haftanın
7 günü hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikâyetle-
rini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına
yönlendirmeler de yapıyor.

Çok değerli bir hizmet

Pansumanını kendisi yapamadığı için belediyenin “Evde
Sağlık” hizmetinden faydalandığını söyleyen Erdi Demir,
“Top oynarken dizim kırıldı. Bunun üzerine ameliyat
oldum. Teyzem de daha önce bu hizmetten faydalanıp
memnun kaldığı için o beni yönlendirdi. Çok da iyi oldu.
Belediyenin ‘Evde Sağlık’ hizmeti çok güzel. Kendi ba-
şıma pansumanımı yapamayacağım için benim açımdan
çok iyi oldu. Memnum kaldım” derken diğer bir hasta
Ümit Sarıboğa ise şöyle konuştu: “Bir motor kazası ge-
çirdim. Kollarımda ve bacaklarımda kırıklar oluştu. Esen-
yurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekipleri
olsun, telefona bakan kişiler olsun hepsi yardımcı oldu.”
Esenyurt Belediyesi’nin “Evde Sağlık” hizmetlerinden ya-
rarlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 620 22 20
numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne
başvuruda bulunup, program dâhilinde hizmet alabiliyor.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Gençler için
eğitim desteği
Çekmeköy Belediyesi, üniversite sınavını
kazanarak kaydını yaptıran öğrencilere
1000 TL eğitim desteği verecek

ÜniverSiteYe hazırlık kursları,  dijital kütüp-
hane, dijital soru bankası Pakodemy, Açık
Fikir Platformu,  kütüphaneler ve mezuniyet

törenleri gibi hizmetlerle yıl içinde gençlerin yanında olan
Çekmeköy Belediyesi;  YKS  sonuçlarının açıklanmasın
ardından ilçede dört ayrı noktada tercih merkezleri kur-
muş ve gençlerin yanında olmuştu. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz bu hizmetlerin yanı sıra yeni bir
hizmetin müjdesini gençlerle paylaştı. Bu yıl Çekme-
köy’de üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilere devlet
özel vakıf fark etmeksizin 1000 Türk Lirası eğitim desteği
sağlanacak.

Bin lira verilecek

Poyraz müjdesini şöyle açıkladı, “Yıl içinde çeşitli vesile-
lerle sizleri ziyaret edip sohbetler ettik. Pakodemi,
DENES, Dijital Kütüphane gibi eğitim projeleri ve yeni
açtığımız 5 kütüphanemizle hep yanınızda olduk. Lise
eğitiminizi tamamladığınız mezuniyet törenlerinizi ise
bizzat düzenleyip coşkunuza ortak olduk. YKS sonuçla-
rının açıklanmasının hemen ardından  ilçemizde dört
noktada açtığımız tercih merkezlerimizde uzman eğit-
menlerimizle doğru tercihler yapabilmenize yardımcı
olduk.  Üniversite  yerleştirme sonuçları açıklandı, hepi-
nize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ise üniversiteye
kayıt yaptıran genç kardeşlerime müjdemiz var. Özel,
devlet, vakıf fark etmeksizin üniversiteye kayıt olan genç-
lerimize bu yıl 1000 TL eğitim desteği sağlıyoruz. Bu im-
kandan faydalanabilmek için web sitemizden başvuru
formunu doldurmanız yeterli” dedi.

Taşköprü Belediyesi tarafından
bu yıl 34'üncüsü düzenlenen

Uluslararası Taşköprü 
Kültür ve Sarımsak 

Festivali coşkulu bir açılışla
başladı. Kendisi de 

Kastamonulu olan Bağcılar
Belediye Başkanı Abdullah

Özdemir, “Kardeş belediyemiz
olan Taşköprü ile bağımızı en
kuvvetli şekilde yürütüyoruz.

Bağcılar Belediyesi olarak 
hem Taşköprü’müzün hem de

memleketimizin her daim
yanında olacağız” dedi

Bağcılar-Tasköprü
arasında kardeslik

Abdullah ASLAN
damgaweb@gmail.com

abdullahaslann1219@gmail.com

Etkinlik kapsamında protokol üyelerince
Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve
Tarımsal Gıda Fuarı'nın da açılışı gerçek-
leştirildi. Renkli görüntülere sahne olan
festivalde Türkiye'nin farklı bölgeleri ve
farklı ülkelerden gelen dans gruplarının
gösterisi ilgiyle izlendi. Ayrıca sarımsaklı
ev yemekleri yarışmasında dereceye gi-
renlere ödüllerinin verilmesinin ardından
festivalin yapılmasına katkı sunanlara pla-
ket takdim edildi. Programa AK Parti Kas-

tamonu Milletvekili Metin Çelik, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Kara-
kaya, eski bakanlardan Murat Başeskioğlu,
BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay,
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinli-
oğlu, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal,
AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Kas-
tamonu İl Başkanı Emin Çınar ile vatan-
daşlar da katıldı. Festival, 21 Ağustos'a
kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle
devam edecek.

Renkli görüntüler yaşandı

YKS tercih sonuçlarının açıklan-
ması ile milyonlarca öğrenci ha-
yalini kurduğu üniversiteye

kavuştu. Her yıl Türkiye'nin en önemli üni-
versitelerine öğrenci kazandıran Ataşehir
Belediyesi, bu sene de tıp fakültesi, sosyo-
loji, uçak mühendisliği, hukuk başta olmak
üzere farklı bölümlerde toplam 132 öğren-
ciyi üniversiteye yerleştirdi. Neşet Ertaş
Kültürevi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezle-
rinde 2021-2022 eğitim – öğretim döne-
minde, üniversiteye hazırlanan gençlerin
yanında oldu. Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’na Ataşehir Belediyesi eğitim birim-
lerinde hazırlanan 207 öğrenciden 132 öğ-
renci, büyük başarı elde ederek,

Türkiye’nin ve İstanbul’un köklü üniversi-
telerine yerleştiler.

Önemli okullara yerleştiler

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerle-
şen Ataşehirli 68 öğrenci lisans progra-
mına, 64 öğrenci ise ön lisans
programlarına kayıtlarını yaptırdı. Bir yıl
boyunca harcadıkları emeklerinin karşılı-
ğını alan öğrenciler, Tıp, Bilgisayar Mü-
hendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Hukuk, Mimarlık ve Sosyo-
loji gibi bölümleri kazandı. Öğrenciler, Ga-
latasaray Üniversitesi’nden Marmara
Üniversitesi’ne, İstanbul Üniversitesi’nden
Gebze Teknik Üniversitesi’ne kadar birçok

önemli okullara yerleştiler.

Öğrencilere teşekkür ediyorum

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi;
“Her bireyin eğitim hakkından eşit biçimde
faydalanabilmesi için nitelikli eğitim destek
programları hazırlayarak bu yıl da gençle-
rimizi üniversite sınavına hazırladık. Genç-
lerimizin hayallerine ulaştığını görüyor
olmak bütün bu çabalarımızın ne kadar
kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha gös-
terdi. Eğitim birimlerimizde gençleri sadece
üniversiteye hazırlamakla kalmıyor, onların
kişisel gelişimlerini tamamlamış, üretken,
demokrasiye inanmış, entelektüel birikimi
olan bireyler olması için de eğitim ve atölye

programları da düzenliyoruz. Üniversite sı-
navlarında başarılı olan gençlerimizi gözle-
rinden öpüyorum. Onlar ile gurur
duyuyorum. Tüm öğrencilerimizi ve velile-
rimizi bir kez daha kutluyor, emeği geçen
öğretmenlerimize ise teşekkür ediyorum”
dedi.

Başarının sırrı çalışmak

Sınava Neşet Ertaş Kültürevi’nde hazırla-
nan öğrencilerden biri olan Sinem Kavas
şunları söyledi: “Ataşehir Belediyesi’nin ba-
şarımdaki rolü çok fazla. Üçüncü tercihim
olan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nü kazandım. Son bir ay benim
için zorlu bir süreçti. Hem okula hem de
Neşet Ertaş Kültürevi’ne gidiyordum. Ha-
yallerime ulaşmak için çok çalıştım. Bu sü-
reçte pes etmemek en önemli şey sanırım.
Birçok şeyden fedakârlık yapmak zorunda-
sınız. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçir-
meyi, sosyalleşmeyi çok özlüyordum.
Sınav bittikten sonra ilk müzeye gittim.
Çünkü en çok özlediğim şeylerden biri de
oydu. Öğretmenlerimin hepsi alanında uz-
mandı. Hocalarımız gerçekten bizimle çok
ilgilendiler. Bir şey öğrenmek istediğimizde
bize öğretene kadar asla bırakmadılar.
Kendimi bu anlamda asla yalnız hissetme-
dim. Belediyeye ve öğretmenlerime teşek-
kür ederim.” ÖMER FARUK ARPACIK

Ataşehir gururlandı
Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu

“Üniversite Ders Destek Programı”na katılarak
bütün bir yıl boyunca çalışan öğrenciler 

verdikleri emeklerinin meyvelerini topladılar.
Türkiye’nin köklü üniversitelerini kazanan

gençler Ataşehir’in gurur tablolusu oldu



T örende CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Onursal
Adıgüzel ve CHP Grup

Başkanvekili Engin Altay’ı ağırla-
yan İBB Başkanı İmamoğlu, ko-
nuklarına çözümsüzlüğe mahkum
edilen Melen Projesi’nin TBMM
gündeminde yer alması için çağrı

yaptı. 2016 yılında tamamlanacağı gün ve
saat verilerek ilan edilen Melen hakkında 6 yıl
geçmesine rağmen adım atılmadığını pay-
laştı. Kurmaylarıyla birlikte Melen’e yaptı
inceleme gezisini anımsatan İmamoğlu,
“Bu süreçte anladık ki Sayın Cum-
hurbaşkanı'nın bundan haberi dahi
yoktu. Çünkü daha sonrasında,
acele bir süreç tarifiyle Şubat
2020’de tekrar ihalesi yapıldı.
Ek bir bütçeyle tamiratı çat-
lakların giderilmesiyle ilgili bir
süreç belirlendi.  Ama biz o
zaman dahi aldığımız bir
takım tekniklerde hazırlanan
projenin yetersiz ve sorunu
çözümleyemeyeceği konu-
sunda ciddi uyarılar yaptık.
Hatta biz bu uyarıları Devlet
Su İşleri hatta o dönemin
Tarım Orman Bakanı'na ve ilgili
kişilere, kurumlara ilettik. Sadece
ben değil. O dönem görev yapan
Genel Müdür arkadaşımız defalarca
yine Genel Müdür Yardımcısı arkadaş-
larıyla beraber gidip gelmelerine rağ-
men bu uyarılar dikkate alınmadı. İhale
yapıldı. İhale yapıldıktan bugüne yak-
laşık bir, bir buçuk ay önce ne yazık ki
Genel Müdürümüz beni ihalenin fes-
hedildiği ile ilgili uyardı. Görülüyor ki
iki sene sürecinde -genelge gereği
yüzde 15’i aşamayan müteahhitlerin
fesih yetkisi verildi biliyorsunuz tek ta-
raflı - görülüyor ki iki senede yüzde 15 bile
aşılamamış. Çünkü daha önce aldığımız du-
yumlarda ne yazık ki ne yapılacağını tam bi-
lemeyen projenin yetersiz olduğu, hatta bu
konuda müteahhitin de birkaç kez kurumu
yardığı yani o dönemdeki işe alan duyumları
tarafımıza iletildi. Baktığınızda nasıl hesapla-
nır bilmiyorum ama şu anda şu anda belki
de 10 milyara yakın. Ortada işe yaramayan
beton gövde var.” ifadelerini kullandı.

Melen şu an tam bir muamma

Melen Havzası’nda atık su toplama ve deşarj
öncesinde de arıtma sürecini üstlendiklerini
söyleyen İmamoğlu, “Yani biz üzerimize
düşen vazifeleri gecikmişti dönemden sonra
almış ve yürüten de bir ekip. Tarif şuydu.
2016’da şu gün şu saatte bitecği söylenen
proje için 2019 seçimlerinden önce Sayın
Cumhurbaşkanı İstanbul'da bu şehrin 2071’e
kadar su sorununu çözdük demişti. 2071’
kadar su sorununu çözdük denilen Melen
Barajı şu anda bir muamma. Bunun hangi
usulle bilemiyorum ama en üst seviyede biz
zaten sorguluyoruz. Hatta bununla ilgili ar-
kadaşlarım hukuki bir süreci hazırlıyorlar şu
anda. Çünkü sonrasında mukavele gereği
buradaki tesis İBB’ye devredilecek. Biz İstan-
bul halkı olarak devletimize parasını ödeye-
ceğiz” şeklinde konuştu.

Hukuki süreç hazırlıyoruz

Sürecin proje kavramının sınıfta kaldığının
acı neticesi olduğun kaydeden İmamoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun sorgulan-
ması meclis seviyesinde tartışılmasının ve so-
nuca bağlanmasının önemli bir husus
olduğunun altını çizmek isterim. Baktığınızda
geçmişini de dinlediğimde neredeyse belki 10
yılı aşkın süre önce başlanırken uzmanlar
dinlenmemiş. Ortada yazılar belgeler var. O
dönem bu işi yapan müteahhitin bu yanlış
bir metot tercihidir diye yazısı olmasına rağ-
men devam et kardeşim denmiş. Dolayısıyla
müteahhit bitirdiği işten dolayı suçlanamıyor
bile. Çünkü uyarmış. O çatlaklar vesaire bir
imalat hatası da değil. Yani uyarmış müteah-
hit. Bu kadar acı. Bu gözü körlüğün her şeyi
ben bilirim anlayışının bir sonucudur. Burada

geçmiş deneyimleri olan arkadaşlarım var.
Kuruma çok derin hizmetleri olmuş arkadaş-
larım var. Bizden önceki dönem Genel Mü-
dürlüğü Yardımcılığı yapmış arkadaşım var.
Daha önceki dönem çalışmış ama başka bir
pozisyonda tutulmuş ya da çok öncesi dö-
nemde hizmet etmiş ama uzun süre ayrılmış
geçmiş dönemde bizim Genel Müdürlüğü-
müzü yaptı,
hiz-

met etti. Süreci bitti, emekli oldu. Şimdi. Bir
arkadaşınıza geçti. Bu aslında yönetimken
ruh halimizi insana bakışımızı, deneyime ver-
diğimiz önemi akla, bilime marifete, liyakate
verdiğimiz değerin karşılığıdır. Hangi makam
olursa olsun göreve gelsin benim dediğimi
yapsın. Ben ne diyorsam onun altına imza
atsın anlayışı değil. Oraya yıllarını aktarmış
insanların deneyimlerini dinleriz.”

İstanbul'a ihanet ettik diyebilirler

En doğru kararı, kurum tecrübesinden fayda-
lanarak ortak akılla alındığını söyleyen İma-
moğlu, “Siyasi bir sürece dair kent yaşamına
dönük bir adım var ise evet orada irademizi

ortaya koyarız. Örneğin İstanbul'un içme
suyu kaynaklarını da tehlikeye ve tehdit altına
alacak olan 136 milyon metrekarelik alanı
heba edip 2 milyon nüfusa yol açacak olan
Kanal İstanbul'a karşı çıkmak gibi. Bu başka
bir boyuttur. Ama diğer teknik hususlarda var
olan arkadaşlarımızın deneyimine hürmet
ederiz. Oradan çıkan ortak aklı da elimizdeki
bütçeyle, finansmanla yol alarak yürütürüz.
Bu kavramın ülke iradesinde ve idaresinde
çok önemli. Altını çizmek istiyorum. İşte

buna uymadığınız zaman önünüze çıkacak
manzaranın adı fiyaskodur. Aynen

Melen Barajı'nda yaşanan fiyasko
gibi. Dolayısıyla ranta odaklandı-

ğınızda, başka kavramlarla sü-
reci yönetme anlayışına sahip
olduğunuzda şehrinize öyle
kalıcı zararlar verirsiniz ki yıl-
lar sonra biz bu şehre ihanet
ettik demek zorunda kalırsı-
nız” diye konuştu.

Ucuz su tarifesine 
sahibiz 

İSKİ’nin İBB Meclisi çoğun-
luğu nedeniyle bütçe engelle-

mesiyle karşı karşıya kaldığını
paylaşan İmamoğlu “Bütün bu

yatırımları ve bu başarıları elde
ederken inanınız ki Türkiye'de en
pahalı su arzını sağlayan bir kurum
olmamıza rağmen artık neredeyse
milyarlarca diyeceğimiz enerji tüke-
timine, enerji giderine sahip bir ku-
rumuz. Kilometrelerce öteden su
basıyoruz çünkü. Böylesi bir kurum
olmamıza rağmen Türkiye'nin ne-
redeyse büyükşehir belediyeleri ara-
sında üç yıllık engellemeyle en ucuz
su tarifesine sahibiz. Elbette yoksul-
luğun sebebi olan hükümetin eko-

nomik uygulamalarından dolayı evinde
suyunu bile akıtamayan insanlarımızın ol-
duğu bu dönemde biz şehrimin insanlarına
katkı sunma konusunda fedakarlığa varız.
Yüz binlerce insanımızın faturasının öden-
mek zorunda bırakıldığı -ki Askıda Fatura
sisteminde hiç kimse rencide edilmeden bu
süreç yönetiliyor- bir dönemde biz de isteriz
ki en uygun fiyata verelim. Ama bir işin mali-
yeti vardır. Kar amacı gütmezsiniz, maliyeti
karşılarsınız. O maliyetin. Bu tür elzem yatı-
rımlar vardır. Ama ne yazık ki biz bu konuda
engelleniyoruz.” diye konuştu. 875 milyon
TL maliyeti olan projeyle 4,5 buçuk milyon
İstanbullunun su naklinin sağlanacağını be-

lirten İmamoğlu, “Sancaktepe, Ümraniye,
Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytin-
burnu, Bahçelievler ilçelerine su naklini ko-
laylaştıracak projeyi hizmete açıyoruz. Arıza
olduğunda kesintinin olmaması için çok
önemli bir baypas hattı gibi kullanılacak
önemli bir hattı hayata geçirdik” dedi.

Biz yağmurdan önce çizme giyiyoruz

Konuşmanın ardından CHP Genel Başkan
Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Grup
Başkanvekili Engin Altay’ kurdele kesimine
davet eden İmamoğlu, “Şu anda arkadaşım
son kaynağı atıyor. Bu işin şovu ama bu
kadar şov yapalım. Biz yağmurdan sonra
çizme giymiyoruz. Yağmurdan önce çizme
giyiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür hiz-
metlerimize devam edeceğiz. İstanbul'umu-
zun her noktasına hizmet edeceğiz...
Açılışlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye
devam ediniz” dedi.

Birisi de karşıda olsun

Törende konuşma yapan CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “İnsan
odaklı bir belediyecilik anlayışı, İstanbul'la
buluştu. İstanbullular daha iyi hizmet alıyor-
lar ve bu da bu güzel hizmetlerden biri. Her
gün açılışlar yapılıyor. Yüz elli proje var. Biz
bu hıza yetişemiyoruz. Bölgemiz için hayırlı
olsun diyorum. İstanbul'umuz için hayırlı
olsun diyorum” diye konuştu. Açılışlar için
gelen mesajları dahi takip etmekte zorlandık-
larını ifade eden CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay “Allah ondan razı olsun. Çok te-
şekkür ediyoruz. Bütün engellemelere rağ-
men, bütün engellemelere rağmen
olağanüstü bir performans. Sergileniyor.
Ekrem Başkan'ın liderliğinde İBB kadrola-
rıyla. Şimdi tabii şikayet de ediyor. Haklı ola-
rak ama önce gerek yok. Sana üç şey lazım,
ikisi var. İkisi yanında. İstanbullular yanında,
Allah. bırak birisi de karşıda olsun. Zarar gel-
mez. Bunlar hallolur. Bu engellemelere rağ-
men ben bu olağanüstü başarı için kendisine
partimiz adına da tekrar tekrar yüzümüzü
yere düşürmediği, aksine İstanbul'da göğsü-
müzü gerek. Bağcılar'dan Kadıköy'e, Arna-
vutköy'den Küçükçekmece'ye kadar her
sokakta, her mahallede partimize yönelik ilgi-
nin de süratle arttığı bugünlerde emeği için
teşekkür ediyorum. Melen meselesi bir bece-
riksiz. İzah edilemez. Melen fiyaskosu ki
daha önce de mecliste gündeme gelmişti.
Ekim ayında bir gündeme istemelerini konu-
şacağız. Hiç merak etmeyin” dedi.
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İBB Ekrem İmamoğlu, yapımı
tamamlanan Ömerli-Dudullu 

Ek İçme Suyu İsale Hattı ve 
Su Dağıtım Sistemi’nin açılışına

katıldı. İmamoğlu, “Sosyal
faydayı maksimum gözeten ve

doğru yatırım anlamında da
hareket eden bir anlayışla yol

yürüyoruz. Günü kurtarma 
odaklı değil. İçerisinde seçime 
endeksli bir hareket yapalım

kaygısı yok. Gözünü boyayalım
anlayışı da yok” dedi

GÖZ BOYAMAK GIBI
BIR DERDIMIZ YOK!

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

E veeet. Bugün iki gözümüzün çiçeği, canımız, bir
tanemiz Avcılar'dan söz açmak isterim. Biliyor-
sunuz Avcılar uzun zamandır şantiye alanı gibi.

Bunu bilmeyen yok. Marmara Caddesi'nden aşağı
doğru bir yürüyorsunuz yürüyebilene aşk olsun... 

Elbette şikayet ediyor değilim. Yazının daha hemen
girişine bakıp da; “Ya şantiye alanına dönmüşse ne
var, hemen de eleştiriyor” diyenler olacaktır. Şimdiden
peşin peşin söyleyeyim, hizmetleri eleştirmiyorum. Bi-
lakis Marmara Caddesi'ne yapılacak olan hizmetin çok
yerinde ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. 

Ne yapılacak Marmara Caddesi'ne? 
Hemen ondan bahsedelim. Marmara Caddesi zaten

bildiğiniz gibi eski belediye binasının olduğu alana
değin trafiğe kapalı. Şimdi bu trafiğe kapalı olan alan
uzayacak. 

Trafiğe kapalı olan alan Marmara Caddesi'nden
teee Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne kadar inecek. Bu-
nunla da yetinilmeyecek cadde üzerinde tıpkı Beyoğ-
lu'ndaki İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi küçük bir
tramvay yerleştirilecek. Bu tramvay Avcılar'ın bir ba-
şından, sahile kadar yolcu indirip, çıkaracak. 

Harika değil mi? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından

edindiğimiz bu bilgiler beni ziyadesiyle memnun etti.
Söz konusu hizmetlerden kendine pay çıkarmak gayre-
tinde olan Avcılar Belediyesi'ne ise pek aldırış etme-
mek lazım. Sezar'ın hakkı Sezar'a, İBB'nin hakkı
İBB'ye....

Üstelik sadece bu da değil.
Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu; Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, 
Küçükçekmece güzegarhında inşa edilecek bir metro
inşaatının müjdesini de verdi. İstanbul'da ilk defa şeh-
rin ihmal edilen üçüncü bölgesi 4 yıl sonra metro ile
tanışacak...

Dolayısıyla sadece Avcılar'da değil; Beylikdüzü'nde
de, Esenyurt'ta da, Küçükçekmece'de de, Büyükçekme-
ce'de de çok güzel şeyler oluyor.

Şüphesiz yıllar yıllar sonra İBB'yi CHP'nin kazan-
ması da bahsi geçen bu CHP'li belediyelere hak ettiği
hizmetlerin gelmesine rol oynamış olabilir.

Bugün hem Büyükçekmece sahilinde hem de Avcı-
lar sahilinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
çok yoğun bir çalışmasını görüyoruz. Buralar da in-
şaat bittiğinde bugün “şantiyeye döndü ya ortalık”
diye şikayet ettiğimiz gayretler nihayet bulduğunda
emin olun;

“Ne güzel oldu ya...” diyeceğiz.
Hani Ekrem İmamoğlu demişti ya;
“Her şey çok güzel olacak...” diye.
Hakikaten de her şey çok ama çok güzel oluyor...

İmamoğlu'na övgü

Avcılar'daki İBB çalışmaları vs derken bu çalışma-
ların mimarı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'ndan söz etmesek haksızlık olacak. 

Ekrem İmamoğlu bildiğiniz gibi 150 günde 150
proje başlıklı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ba-
kıyorsunuz bir gün Avcılar'da bir gün Çekmeköy'de bir
gün Beyoğlu'nda bir gün Şile'de diğer gün Çatalca'da.
Hemen her gün ya bir kütüphane açıyor ya büyük bir
tesis açılışı yapıyor ya Halk Ekmek Fabrikası'nı açtığı
gibi büyük bir işletmenin açılış kurdelesini kesiyor ya
da İstanbul'un herhangi bir noktasında halkla kucakla-
şıyor. Özetle İmamoğlu hakikaten çooook çalışıyor.

Hatta kendisini takip eden ulusal medyadaki muha-
bir arkadaşlarımdan bu anlamda çok serzerniş alıyo-
rum; “Ya abi adam hiç durmuyor. Paso sahadayız...”
diyorlar. Onlar yoruluyor da İmamoğlu yorulmuyor
mu? Mutlaka yoruluyor. Fakat bu yorgunluğuna değ-
diğine şüphe yok.

Gündemi belirliyor, manşetlere konu oluyor, sosyal
medyada hemen her gün hakkında en çok tweet atılan
isimlerden birisi olmayı başarıyor.

Bu yoğun çalışma ve tempo için bir İstanbullu ola-
rak, hepinizin huzurunda Ekrem İmamoğlu'na teşek-
kür ediyorum...

Akşener rüzgar gibi esti

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Esenyurt'ta saldı-
rıya uğrayan partililere destek olmak maksadıyla il-
çeye adeta çıkarma yaptı. Basın mensuplarına
açıklama yapan Akşener, “Arkadaşlarımıza saldıran
kişilerin kimliği belli, üye oldukları siyasi parti belli”
dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Esenyurt'taki
partililere saldıran kişilerin kimlikleri belli olmasına
rağmen hiçbir işlem yapılmayacağını bildiklerini söy-
ledi. Akşener, “Çünkü Türkiye'de hukuk yok, haramile-
rin, namertlerin, zalimlerin düzeni var. Bu düzeni
yıkacağız” dedi.

Meral Akşener, Esenyurt'taki saldırganlara anladık-
ları dilde cevaplar verdi. "Şerefsizler" dedi "namertler"
dedi. "2 kişiye 25 kişi saldıran alçak, korkaklar" dedi.
Kitabın ortasından konuştu. Türkiye'de muhalefetin
böyle cesur, "yumruğunu masaya vuran" söylemlere ih-
tiyacı var.

Avcılar'da güzel 
şeyler oluyor...

Projenin İstanbul’a kazandıracağı faydalara ve hayata geçen projelere
konuşmasında yer veren İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara
musluk suyu içme çağrısında bulundu. Başa, “İstanbul'da su musluktan

içilir diyoruz. İstanbul'un suyunu, kaynağından korumaya başlıyor. 22 adet
içme suyu arıtma tesisimiz de titizlikle arıtıyoruz. Bu suları evlere, şebeke-
nin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan
borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu yine otorite laboratuvarları-

mızda düzenli olarak kontrol ediyoruz” diye konuştu.

SU MUSLUKTAN

İÇİLİR

Maltepe’de öncelik proje
Kamusal alanda iklim odaklı diyalog ortamları yaratmayı hedefleyen Katılımcı
Kentler Projesi’nin ilk toplantısı Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti

Roof Coliving yürütücülüğünde, Mal-
tepe Belediyesi ve İstanbul Planlama
Ajansı ortaklığıyla ICLEI Europe finan-

sal desteği ile gerçekleşen Katılımcı Kentler
Programı #sezon04 Maltepe, kamusal alan-
larda iklim odağında diyalog ortamları yaratmayı
amaçlayan 30 gencin katılımıyla konsept tasa-
rım sürecini tamamladı. Projede genel amacın
gençlerin sürdürülebilirlik konusunda kapasitele-
rini güçlendirmek, yerel karar alma mekanizma-
lara katılımlarını arttırmak ve iklim bilinci
yaratmak olduğu ve hedef kitlesinin 18-29 yaş
arası İstanbul’da yaşayan kent, ekoloji, iklim gibi
konulara meraklı, çözümün bir parçası olmak is-
teyen aktif yurttaşlardan oluştuğu dile getirildi.

Benzersiz projeler planlıyoruz

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım
Hikmet Salonu’nda gerçekleştirilen tanışma top-
lantısında Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürü Bahadır Keşan katılımcılara yaptığı ko-
nuşmasında ‘‘Roof Coliving, farklı kimlikleriyle,
disiplinleriyle insanların bir arada yaşayabile-
ceği ortak yaşama alanları kurmaya hayali ile
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaşam alanlarını,
insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde

katılımcı yöntemlerle yeniden tasarlıyor. Bu alan-
lar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme
yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kül-
türü oluşturmayı hedefliyor. Amacımız, ev kültü-
rünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir
hayata dönüştürmek. Bu çalışmalar doğrultu-
sunda; sosyal sorunlara yerel yönetimler ve
gençler arasında kolektif, adil ve sürdürülebilir
çözümler üretmek için öğrenme ve tasarım yön-
temleriyle benzersiz köprüler kuruyoruz. Katı-
lımcı Kentler Programı, yurttaşların kamusal
tasarım sürecine yönelik sivil katılımlarını arttır-
mayı amaçlıyor. Program boyunca "Kamusal

alanda insanları bir araya getiren diyalog ortam-
larını nasıl yaratabiliriz?” sorusunun cevabını
katılımcılarla birlikte arıyoruz. Program katılım-
cısı olan yurttaşları sosyal tasarımcı ve değişim
öncüleri olarak konumlandırıyoruz’’ dedi.

Küçük ama sürdürülebilir çalışmalar

Program kapsamında konuşma yapan Roof Coli-
ving temsilcisi Emre Güzel ise, ‘‘Öncelikli olarak
programda hedefimiz; gençlerin katılımcı karar
alma, ortak/kamusal yaşam alanlarının daha
adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi ile ilgili gö-
rüşlerini ve taleplerini somut adımlar atarak dile 

getirebilmesi için alan açmak, kamusal alanları İstanbul’un sürdürülebi-
lirliği, olası tehditler ve potansiyel çözümlerle ilgili farkındalık yaratacak
diyalog alanına dönüştürebilmeleri için cesaretlendirmek ve güçlendir-
mek, yerel yönetimler ve gençler arasında iklime dair diyalog ortamı ya-
ratabilmek, gençleri kent hakkı bağlamında hak temelli eğitimlerle
güçlendirmek, son olarak gençlerin kent içerisinde verilen alanla ilgili
tespit ettikleri sorunlara fonksiyonel, küçük ölçekli sürdürülebilir ve dön-
güsel tasarım pratikleri geliştirmeleri ve hayata geçirmeleridir‘’
ifadelerini kullandı.



6 20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr

ProGrAm aynı hedeflere ve
içeriğe sahip olan online yüksek
lisans programı marka ve pa-

zarlama iletişimi ekosisteminde gelişmek
isteyen tüm adaylara hitap ediyor. Prog-
rama mülakatla kabul edilen adaylar PİO

tarafından sunulan sertifika programla-
rından da faydalanabiliyor.
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bünye-
sinde 2021 yılının temmuz ayında zengin
kadrosuyla faaliyetlerine başlayan PİO
Pazarlama İletişimi Okulu 1 yıl içinde

‘Büyüme Pazarlaması’ (Growth Marke-
ting) ile ‘Spor Pazarlaması’ ve ‘Meta-
verse’ derslerini açtı. PİO, 2022-2023
akademik yılı için ‘Uygulamalı Davranış
Tasarımı’ dersini de ders listesine aldı.
DHA

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Avrupa'nın en önemli havacılık grupları arasında olan Air France-KLM ortaklığına ait Transavia
Havayolları, Paris Orly Havalimanı'ndan haftada 4 gün, Lyon Saint Exupery Havalimanı'ndan
ise haftada 2 gün olacak şekilde İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlara başlıyor

Marka ve pazarlama iletişimi alanında lisansüstü eğitim ve sertifika programları
veren İstanbul Nişantaşı Üniversitesi PİO Pazarlama İletişimi Okulunda 
‘Marka İletişimi’ adı altında online tezsiz yüksek lisans programı açıldı

Paris’ten istanbul’a
yeni uçuş hatları

Marka İletİşİM İçİn yüksek lİsans

İ stanbul Havalimanı işletmecisi
İGA'dan yapılan açıklamada Türki-
ye'nin dünyaya açılan kapısı ve küre-

sel aktarma merkezi konumunda olduğu
belirtilen havalimanının, yeni havayolla-
rına ev sahipliği yapmaya devam ettiği
kaydedildi. İGA İstanbul havalimanı ile
Transavia Havayolları arasında yapılan
anlaşmaya göre, ekim 2022 sonu itibarıyla
Transavia Havayolları'nın İstanbul Hava-
limanı'na Fransa'nın başkenti Paris Orly
Havalimanı'ndan haftada 4 gün ve Lyon
Saint Exupery Havalimanı'ndan da haf-
tada 2 gün olacak şekilde direkt uçuşlara
başladığı bildirildi.
Açıklamada İstanbul Havalimanı'na son
olarak uçuş başlatan FlyOne, Fly Dubai,

Air Arabia, HiSky, Skyup, Pobeda Airli-
nes, Azimuth Airlines, UT Air Aviation,
Ural Airlines, Nordwind Pegas-Ikar gibi
havayollarına Air France-KLM ortaklı-
ğına ait olan Transavia'nın katıldığı 
aktarıldı.

Hedefi yakalayacağız

Açıklamada İstanbul Havalimanı Hava-
yolu ve Kargo Pazarlama Direktörü
Majid Khan'ın görüşlerine de yer verildi.
İstanbul Havalimanı'nın, birçok havalima-
nını geride bırakarak 2022 yılının sonunda
60 milyon yolcu sayısına ulaşmayı hedef-
lediğini belirten Khan, "Bu hedefe ulaş-
mak için yeni havayollarının İstanbul'a
düzenleyecekleri seferler büyük önem taşı-

yor ve büyüme planımızı yeni havayolu
şirketleriyle işbirliği yapmak üzerine kuru-
yoruz. Son olarak Transavia Havayolları
ile bir anlaşma imzalamaktan büyük bir
mutluluk duyduk. Transavia Havayolları
Ekim ayının sonundan itibaren Paris Orly
ve Lyon'dan İGA İstanbul Havalimanı'na
direkt uçuşlara başlayacak. Bu seferlerin
gerçekleşmesiyle birlikte halihazırda artan
yolcu trafiğimiz daha da yukarılara çıka-
cak. 270 direkt hat işleten 71 havayolu or-
tağımızla 2022 sonunda 60 milyon
yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Transavia
Havayollarıyla yolculuk edecek misafirle-
rimiz, önümüzdeki aylarda başlayacak se-
ferler ile birlikte öncelikle
havalimanımızın, ardından da birçok me-

deniyete ev sahipliği yapmış, tarihi, kültü-
rel ve en önemlisi farklı lezzetleriyle dünya
mutfağında yer edinmiş İstanbul'un key-
fini çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Uzun soluklu oyuncu olacağız

Transavia France Ticaret Genel Müdür
Yardımcısı Nicolas Hénin ise şunları söy-
ledi: "İstanbul, her mevsim ziyaret edil-
meye değer prestijli bir destinasyon. Pairs
Orly Havalimanı'nı kullanan yolcuları-
mıza bu hizmeti sunduğumuz için çok
mutluyuz. Bu yeni güzergah, yeni ülkelere
yönelik iddialı uçuş tekliflerimizi artıracak.
Ankara'ya yaptığımız uçuşların uzatılma-
sında olduğu gibi Türkiye pazarında uzun
soluklu bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."

Garanti Bankası
engel tanımıyor
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir, işitme engelli
müşterileri için hayata geçirdikleri yeni uygulamdan söz etti

GArAnti BBVA, sun-
duğu hizmetlerin tüm
engelli grupları için

daha fazla erişilebilir hale gel-
mesi için çalışmaya devam edi-
yor. Böylece işitme engelliler,
Garanti BBVA Mobil’de yer
alan UGİ alanına dokunarak
doğrudan canlı destek asista-
nına bağlanabiliyor. Asistan-
lar müşterinin engel bilgisine
sahip olarak kendileriyle
hızla iletişime geçiyor. Aynı
zamanda yapılan düzenle-
meyle görüşme esnasındaki
yanıt bekleme süresi işitme
engelli müşteriler için uza-
tıldı. Ayrıca canlı asistana
bağlanma sırasında da ön-
celikli olmaları sağlanıyor.

Kolaylıklar sunmaya
devam edeceğiz

Konu hakkında değerlen-
dirme yapan Garanti
BBVA Genel Müdür Yar-
dımcısı Işıl Akdemir Ev-
lioğlu, “Banka olarak
yaşamın her alanında
kapsayıcılığı temele
alan bir kültürle çalış-
manın, bir değer yara-

tabilmenin peşindeyiz. Türki-
ye’de iki milyonu aşkın işitme
engelli var ve bir bölümü de
bizim müşterimiz. Bu doğrul-
tuda işitme engelli müşterilerimi-
zin hayatını kolaylaştırmak için
hizmetlerimizi geliştiriyor, canlı
destek asistanlarıyla hızlıca ve
kolayca iletişime geçme imkânı
sağlıyoruz. Sunduğumuz hiz-
metlerin tüm engel grupları için
daha fazla erişilebilir hale gel-
mesi adına geliştirmelerimize
devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay-
larda da görme engelli müşteri-
lerimiz için özgürlük teknolojileri
geliştiren bir sosyal girişim olan
BlindLook ile ürün ve hizmetle-
rimizdeki kullanım deneyimini
iyileştirmek üzere mobil ve inter-
net bankacılığımız odağında
önemli bir iş birliği gerçekleştir-
miştik. Müşterimizin temel bir
hak olan bankacılık hizmetlerine
ulaşmasını sağlamak son derece
önemli. Sorumlu bankacılık an-
layışımızla finansal hizmetlere
erişimde sıkıntı yaşayan her
müşterimiz için aynı özenle ça-
lışmaya ve kolaylıklar sunmaya
devam edeceğiz” dedi. 
ARİF ELMAS

Faiz talimatla
düşmez!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan, Merkez Bankası’nın politika
faizini 100 baz puan indirmesi
hakkında “Bankalardan borç aldığınız
faiz indi mi? Siz ondan haber verin.
Piyasa faizi o. Aradaki farkı banka
kazanıyor. Bankalar mutlu. Faiz
talimatla düşmez, güvenle düşer” dedi

DeVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğ-
de'de partisinin il binasının açılışında konuştu.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını değer-

lendiren Babacan şu ifadeleri kullandı:“Merkez Bankası'nın
faizi bankalara borç verdiği faiz. Bankalardan borç aldığı-
nız faiz indi mi? Siz ondan haber verin. Piyasa faizi o. Ara-
daki farkı banka kazanıyor. Bankalar mutlu. Son dönemde,
hiç kazanmadıkları parayı kazanıyorlar. Merkez Banka-
sı'ndan 13'le alıyorlar, yüzde 30'la, 35'le, 40'la piyasaya satı-
yorlar. O da kredi alabilene… Herkese kredi yok. Bu
hükûmet şunu anlamıyor: Faiz talimatla düşmez. Güvenle
düşer. Ekonomiyle ilgili bütün kurumları 1 ayda ayağa kal-
dırırız. En geç 6 ay içinde kriz ortamını ortadan kaldırırız.
En geç 2 yıl içinde de enflasyonu tek haneye indiririz. 2001-
2002 krizini biz çözdük. 2008-2009 krizini de biz çözdük.
Yaptık, yine yaparız. Yaptık, çok daha güzelini yaparız.
Bunun için kadrolarımız hazır.”

Elin parasına endeksli para!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kur korumalı mevduat sistemi
için kullandığı ‘kur garantili milli para’ ifadelerini eleştiren
Babacan şöyle devam etti: “Elin parasına endeksli millî
para olur mu? Bankada parası olanın parasını kura en-
deksledin de emekli maaşını niye endekslemedin? Emekli-
mizin aldığı maaş millî para değil mi? Türk lirası almıyor
mu? Onu niye endekslemiyorsun? Asgari ücreti de kura
endeksle… Sen memurun, emeklinin maaşını, asgari ücreti
kura endeksledin mi ki milletin bankadaki parasını kura en-
deksliyorsun?  İsrail ile ilişkileri düzeltiyoruz diye neredeyse
top atacaklar, havai fişek fırlatacaklar. İlişkileri apar topar
niye düzeltiyorlar? Acaba milletten desteklerini kaybettiler
de kendileri mi dış güçlerden medet umuyorlar? İsrail ‘terör
devleti' idi, ‘zulüm devleti' idi. Şimdi ‘Filistin davasını sa-
vunmanın önemli bir yolu İsrail ile iyi ilişkilerden geçer'
dedi. Ha, şunu bileydin. Peki, ilişkileri bozan sen değil
misin? Demek ki yıllarca Filistin davasına en büyük zararı
sen verdin.” NERGİZ DEMİRKAYA

Pasaporta
rekor zam
Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre zamlanan 
pasaport harçları 2022 yılında yüzde 36 oranında zamlandı. 
Bu yıl 4-10 yıllık pasaportun bedeli 1478 TL olarak belirlendi.
Üretici enflasyonu “sıfır” bile olsa yeniden değerleme oranı
2023 yılına yüzde 100'ü geçeceği için muhtemelen pasaport
fiyatları yeni yıl ile birlikte iki katın üzerinde zamlanacak

Her yıl zamlanan pasaport harç ücretleri dudak
uçuklatırken, gelecek sene için oluşabilecek zam
ihtimali endişe yarattı. Bu yıl başında yüzde 36

olarak belirlenen yeniden değerleme oranı için Cumhurbaş-
kanı oranı düşürme ya da artırma yetkisini pasaport ücre-
tinde kullanmadı. Yeniden Değerleme Oranı 2021 yılında
sene yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.

Ücretler ne kadar?

Yüzde 36 oranındaki yeniden değerleme sonrası 2022 yılında
pasaport harçlarında fiyatları şu şekilde oldu;
Pasaport defteri 180 liradan 225 liraya yükseldi.
6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,
1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,
2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,
3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,
4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye 
yükseldi.
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C HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, her bir seç-
mene dair bilgilere vakıf

olduklarını belirterek, “Bizdeki
seçmen bilgileri, YSK'nın elinde
yok her seçmeni biliyoruz.
Doğum yerlerine de bakıyoruz.
Kimlere vatandaşlık verildiğini
oradan çıkarabiliyoruz. Kaç ya-
bancının oy kullanacağını biliyo-
ruz” demişti. Ukrayna dönüşü
gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kılıçdaroğlu’nun açıkla-
malarını şöyle değerlendirdi:

Yargıya taşımalı

“Adamın hayatı yalan. Bir şey bil-
diğinden değil. Tabii bana göre,
YSK Başkanı ve ekibi bunu yar-
gıya taşımalı. Yargıya taşımak su-
retiyle artık bu adama bedel

ödetmeli. Yeri geliyor savcılara
saldırıyor, yeri geliyor hakimlere
saldırıyor ama nedense onlar çeki-
niyorlar, korkuyorlar. Anayasayla
teminat altındasınız. Anayasa’da
bununla ilgili “Kesinlikle yargıya
yönelik bu tür beyanlarda bulunu-
lamaz” diyor. İnşallah 2023’te
milletim sandıkta buna bir kez
daha dersini verecek.”

Hiçbir bedel ödetemezsin

Erdoğan’ın bu açıklamasından
kısa bir süre sonra Twitter hesa-
bından paylaşımda bulunan Kılıç-
daroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yeri geli-
yor savcılara, yeri geliyor hakim-
lere saldırıyor. Ama nedense onlar
çekiniyorlar’ demiş. Onun için mi
davalarımızın hakimlerini değiştir-
din? Bir de bana bedel ödetecek-
mişsin. Sen bu millete artık hiçbir
bedel ödetemezsin. Kimse 
korkmasın.”

Erdoğan ile
Kılıçdaroğlu

arasındaki seçmen
bilgileri polemiği
büyüyor. Her iki

lider de birbirlerine
sert sözler 

söyledi

BIRBIRLERINE
YUKLENDiLER
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet
İttifakı’nın yabancılara verilen vatandaşlık
açıklamasına tepki göstererek, ittifakın 
seçimleri kaybetmeye hazırlandığını söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren
Özdağ, “Hep söylüyorum; Erdoğan’dan sonra
en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğlu’dur” dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere Ordu’ya geldi.

İlk olarak partisinin Ordu il başkanlığı bi-
nasının açılışını yapan Özdağ, burada ga-
zetecilere açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında Millet İttifakı’nın seçimleri
kaybetmeye hazırlandığını belirten Özdağ,
"Dün 6'lı masa bir açıklama yapmış ve va-
tandaşlık verilen yabancılarla ilgili Süley-
man Soylu'nun 200 bin rakamını esas
aldıklarını ifade etmiş. Herhalde bugün de
bir açıklama yaparlar. Bakan Nebati ve
TÜİK'in enflasyon rakamlarını esas aldık-
larını duyururlar. 6'lı masa Süleyman Soy-
lu'nun oturmasıyla 7'li masa olmuştur.
Gardırobun içerisinde de HDP oturuyor.
Hayırlı olsun. Böyle de utanmazca sahte
muhalefeti dünya tarihi herhalde görme-
miştir. Sadece İstanbul’da günde 70 aileye
vatandaşlık verilirken, bunlar hala kalkı-
yorlar Süleyman Soylu’nun verdiği rakamı
esas alıyorlar. Arkadaşlar; Süleyman Soy-
lu’nun vermiş olduğu hangi rakam doğru
çıktı ki, şimdi vatandaşlık rakamını Süley-
man Soylu’yu doğru kabul ediyorsunuz?
Siz seçimleri kaybetmeye hazırlanıyorsu-
nuz. Hep söylüyorum; Erdoğan’dan
sonra en iyi AK Parti'li Kemal Kılıçdaroğ-
lu’dur. Bu ifade zannediliyor ki bana ait.
Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına
aittir. Kemal Kılıçdaroğlu’nu istediği tel-
evizyona davet ediyorum. İsterse arkadaşı
Süleyman Soylu’yu da getirsin. Birlikte ko-
nuşalım. Bakalım kaç kişiye vatandaşlık
verilmiş” diye konuştu.

Siyasetçiler sizi aldatmasın

Özdağ, "Sevgili CHP'lilere, sevgili İYİ Par-
tililere ve Millet İttifakına oy vermeyi düşü-
nen tüm seçmene de buradan çağrıda
bulunmak isterim; bu siyasetçilerin sizi al-
datmasına ve yeniden bir yenilgiye sürük-
lemesine izin vermeyin lütfen. Bir oyun
bile önemli olduğu bir seçimde 50 artı 1'le
kazanılacak bir seçimde Süleyman Soy-
lu'nun verdiği rakama güvenerek seçime
hazırlanan bir muhalefet kaybetmeye ha-
zırlanan ikinci Ekmelettin modeli üzerine
kurgu yapan bir muhalefettir” ifadesini
kullandı. DHA

En iyi AK Partili
Kılıçdaroğlu’dur

Kemal bey
tavsiyesi!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nın
cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını
düşündüğünü belirterek, “Masa bugüne kadar
dağılmamışsa bunda Kemal beyin çabası, gayreti
büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da
hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir
sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak
konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse
orada adaylık Kemal beyin hakkıdır” dedi

BBP Genel Başkanı
Destici, çeşitli ziyaret-
lerde bulunmak üzere

Eskişehir'e geldi. Otelde basın top-
lantısı düzenleyen Destici, '6'lı ma-
sa'nın son toplantısının ardından
bazı durumların değişeceğini söy-
ledi. Masadaki parti genel başkan-
larının farklı açıklamalarda
bulunduklarını belirten Destici,
“Son yemek daha yenmedi. Son
yemek, Ağustos'un 21'inde. Ben son
yemekten sonra işlerin değişeceğini
düşünüyorum. Yani artık '6'lı masa'
6'lı mı devam eder, 3'lü mü devam eder, 5'li mi devam eder, son
yemekten sonra bunu hep birlikte görürüz, diye düşünüyorum.
Daha doğrusu masa 7'li de hep 6'lı diye gizlendi, örtüldü. Kesin,
masa 7'li. Bir kere bunu bilmek lazım ama işte artık masa 7'li mi
devam eder, 5'li mi devam eder, 4'lü mü devam eder; bunu o son
yemekten sonra daha net görürüz, diye düşünüyorum. Bunu
neye göre söylüyorum? Hem yapılan açıklamalardan her gün o
masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını
dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç açıklamalarını dinliyoruz”
dedi.

Kılıçdaroğlu aday olmalı

Gazetecilerin Millet İttifakı adayına ilişkin sorusunu da yanıtla-
yan Destici, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine
gelince ben Kemal beyin kesin aday olduğunu düşünüyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle sayın Kemal Kılıçda-
roğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım
atmayacağını düşünüyorum. Kemal beyin hakkı mıdır? Sonuna
kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o masanın
ya da o 7'li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır. Hem o
ittifakın oluşması için hem masa için çok büyük gayret göstermiş,
özveriyse özveride bulunmuş hatta kimsenin gösteremeyeceği öz-
veriyi göstermiş bir anlayışla bugüne kadar bu masayı taşımıştır.
Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal
beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin aday-
lığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir
sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir
hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal beyin hakkı-
dır. Ama bunu masanın içindeki bazı siyasi partilerin ve genel
başkanlarının kabul etmediğini de farklı gerekçelerle biliyoruz.
Farklı aday arayışları olduğunu düşünüyoruz. CHP'yi ve Kemal
beyi farklı bir adaya ikna etme konusunda çabaları olduğunu da
görüyoruz. Ama ben bütün bu çabalara rağmen Sayın Kılıçda-
roğlu'nun aday olduğunu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri adım atmayacağını bugünün
şartlarında geri adım atmayacağını düşünüyorum.”  DHA

Ekonomi
eleştirisi
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Anayasa
Mahkemesi'nin (AYM), Fiyat İstikrarı Komitesi
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali
kararına ilişkin, "AKP hükümeti, son olarak Merkez
Bankası yetkisinden Fiyat İstikrar Komitesi'ni, Merkez
Bankası'nın bağımsızlığını zedeleyecek şekilde,
Merkez Bankası'ndan koparmaya çalıştı" dedi

CHP'li Engin Özkoç,
TBMM'de basın top-
lantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda
bulunan Özkoç, iptal edilen
KPSS oturumlarıyla ilgili, "FE-
TÖ'den bu yana milli eğitim poli-
tikanızda değişen hiç bir şey yok.
Sorular çalınmaya devam ediyor.
Tıpkı FETÖ'nün olduğu zaman-
larda olduğu gibi. Çalışkan öğ-
renciler tekrar sınava girmek
zorunda kalıyor. Sınava girecek,
diye varını yoğunu çocukları için
harcayan aileler, çocuklarını 1 yıl içinde destekleyen insanlar,
çocuklarını sınava sokuyorlar. Ondan sonra soruların çalın-
dığı ortaya çıkıyor. Ne değişti? Hiç bir şey değişmedi. FETÖ
taktikleri sizin iktidarınızda devam ediyor" dedi. 

CHP Genel
Başkanı
Kemal 

Kılıçdaroğlu
AK Parti Genel

Başkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan



B u sezon kendi arazilerinde ürettiği 500
ton tohumluk arpayı üreticilere hibe
edecek olan Silivri Belediyesi, Sertifikalı

Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenle-
rine devam ediyor. Çanta ve Gümüşyaka mahal-
lelerinde düzenlenen törenlerle 150 üreticiye 495
bin TL değerinde 30 ton tohumluk arpa dağı-
tıldı. Çiftçiler bu ürünlerle toplam 1.500 dönüm
araziye ekim yapabilecek. Ürünleri davul zurna
eşliğinde teslim alan çiftçiler destekten duyduk-
ları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini
iletti. Silivri Belediyesi, bu yıl yapacağı tohumluk
arpa desteği ile Silivrili üreticilere doğrudan 8
milyon TL değerinde destek vermiş olacak.

Üreticiye can suyu oluyor

Çanta Mahallesi’ndeki törende konuşan Çanta
Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, “Si-
livri Belediyesi verdiği desteklerle çiftçilik ve hay-
vancılık yapan vatandaşlarımıza can suyu
oluyor. Bu çalışmalar aynı zamanda tüm Türki-
ye’ye de öncülük ediyor. Ben, yapılan bu destek-
lerden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve
Silivri Belediyesine teşekkür ediyorum.” dedi. Şa-
hin’in ardından kürsüye gelen Çanta Balaban
Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu, “Belediye
Başkanımız her daim bölge çiftçisinin yanında.
Bugün de buna yönelik samimi çalışmalarından
birine ev sahipliği yapıyoruz. Başkanımız Volkan
Yılmaz, ‘Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiri-
yoruz’ sloganıyla, her geçen gün artan bir ivme
ile hem ilçe tarımına hem ülke tarımına katkı ya-
pıyor. Ben kendisine teşekkür ediyor ve daha
güzel projelerle bir arada olmayı temenni ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Mahallede büyük değişim yaşanıyor

Gümüşyaka Mahallesi’ndeki dağıtım töreninde
konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Maz-
lum Güçlü, “Başkanımız Volkan Yılmaz üretici-
lerimizin yanında olmaya devam ediyor. Biz de
bunu sevinçle karşılıyoruz. Gümüşyaka Mahalle-
mizde sağlık ocağından parklara ve yollara kadar
her alanda büyük bir değişim yaşanıyor. Ben bu
çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyo-
rum. Başkanımız Volkan Yılmaz’a çalışmala-
rında başarılar diliyorum.” dedi. 

Üretim hakkında bilgi verdi

Tohumluk arpa desteği ile ilgili açıklamalarda
bulunan Başkan Yılmaz, “Böyle güzel bir etkin-
likle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Biz her fırsatta Silivri’nin çarşı mey-
danından, sahilinden ibaret bir anlayışla yöneti-
lemeyeceğini söylüyoruz. Biz, ‘Silivri için üretiyor,
Türkiye için geliştiriyoruz’ sloganıyla yola çıktık.
7/24 esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Göreve gelir gelmez Silivri Belediyesinin atıl du-
rumda olan, kim tarafından ekilip biçildiği belli
olmayan, eşe dosta, partiliye ücretsiz bir şekilde
verilen arazilerimizi tespit ederek buralarda üre-
tim yapacağımızı söyledik. Görevi devraldığı-
mızda Silivri Belediyesi tarafından ekilen toplam
20 dönüm arazi yoktu. Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğünde sadece demo şeklinde üretim yapılı-
yordu. Silivri’de üretim hamlesini, kırsal
kalkınmayı başlatmak adına 300 dönümde zirai
faaliyete başladık. Bu yıl ise 3.600 dönümde üre-
tim yapıyoruz. Arazilerimizde ürettiğimiz to-

humluk arpaları, samanları, silajlık mısırlar, yem
bezelyelerini, ayçiçek yağlarını üreticilerimize he-
diye ediyoruz. 1.500 dönüme yerli, milli, sertifi-
kalı tohumluk arpa ektik. Buradan elde ettiğimiz
ürünleri dar gelirli çiftçilerimiz ile paylaşıyoruz.
Üstelik bu tohumlar Systiva ile ilaçlanmıştır. Yani
bu ürünlere kök boğaz ilacı atılmasına gerek kal-
mayacak. Çiftçilerimiz bu şekilde ciddi bir ilaç-
lama maliyetinden de kurtulmuş olacak.
Silivri’de geçtiğimiz yıl dağıttığımız tohumluk
arpa ile 30 bin dönüm yerli, milli, sertifikalı to-
humluk arpa ekildi. Buradan elde ettiğimiz ürün-
lerle hem ülke ekonomisine katma değer
katıyoruz hem de gıda tedarik zincirine destek
oluyoruz. Desteklerimizi her yıl üstüne koya koya
ve ürünleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz.” dedi.

250 trilyon borç

Silivri Belediyesinin ekonomik gelişimi ile ilgili
bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz, Silivri
Belediyesini 300 trilyon TL borçla devraldık. Bu
belediyenin sırf 200 trilyon devlete vergi borcu
vardı. Silivri Belediyesi çalıştırdığı işçilerin maaş-
larını ve SSK primlerini ödeyemez haldeydi. Şu
ana kadar yaklaşık 250 trilyon TL borç ödedik.
Geçmiş borçları ödemenin yanında devletimize
SSK primimizi, stopajımızı, KDV’mizi, vergimizi
günü gününe ödüyoruz. Herkes bütçe açığı verir-
ken biz son 2 yılda bütçe fazlası verdik. 3,5 yıllık
görev süremiz boyunca tek kuruş borç almadık.
Tek kuruş faiz ödemedik. Hiçbir bankanın kapı-
sına gidip maaş ödemek için kredi kullanmadık.
Bu yıl yüzde 24 bütçe fazlası verdik. Bu ne
demek biliyor musunuz? Gelirimiz giderimizden
fazla olmuş. Bu durum belediyeler için bir hayal.
Silivri Belediyesi, mali dengeleri ve mali tabloları
ile İstanbul ve Türkiye’de en düzgün belediyeler-
den biri haline gelmiştir. Çünkü biz Silivri Beledi-
yesindeki her kuruşu evimizdeki, hanemizdeki
kuruş gibi aziz biliyoruz. Tasarruf ediyor, gelir ar-
tırıcı tedbirler uyguluyoruz. Silivri Belediyesinin
parasını çarçur etmiyoruz. İstanbul’daki 39 bele-
diye içerisinde kendi çöpünü toplayan ilk beledi-
yeyiz. Silivri ölçeğindeki bir ilçenin yıllık çöp
toplama maliyeti yaklaşık 60 trilyon TL. Biz bu
işi 7 trilyon civarına mal ediyoruz. Böylece Silivri

Belediyesinin 50 trilyonunu, yani siz değerli va-
tandaşlarımızın vergilerini çöpe atmamış oluyo-
ruz. Kartellere, ihale çetelerine geçit yok! Silivri
Belediyesi vatandaşın yani halkın belediyesi. Biz
bütün tablolarıyla Türkiye’ye örnek olan bir bele-
diyeyiz.” diye konuştu. 

Özür dileyecekler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından gün-
deme getirilen Silivri Belediyesinin ürettiği to-
humluk arpaları el altından sattığı iddialarının
çamur at izi kalsın siyaseti olduğunu söyleyen
Başkan Yılmaz, “Siyasetin içinde yarış ve rekabet
oldukça keyifli. Ama bu rekabetin bir adabı, bir
usulü olmalı. Unutulmamalı ki siyaset her şey
değil. Siyasetteki yarış hizmette olmalı; dediko-
duda, fitnede, fesatta, çamur atmada olmamalı.
Seçim zamanı er meydanına çıkacaksınız, yarışa-
caksınız. Kökü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
kurduğu, kuruluş felsefesinde Cumhuriyetin ilke-
leri olan CHP hakkında bir iki kelam etmek isti-
yorum. CHP’ye oy veren bütün vatandaşlarıma
saygı duyuyorum
ve ben, CHP’nin
fabrika ayarlarına
dönmesini çok isti-
yorum. Ancak
CHP, koltuk ve
makam uğruna il-
kelerine aykırı şey-
ler yapmaya
devam ediyor. Bil-
diğiniz gibi Cum-
hurbaşkanlığının
CİMER adında bir
şikâyet sistemi var.
Oraya vatandaşın
biri bir dilekçe yazı-
yor. Bu dilekçe ile
Silivri Belediyesinin
ürettiği tohumları
el altından para ile
sattığını ve zimme-
tine geçirdiğini
iddia ediyor. Yani
benim mesai arka-

daşlarım suçlanıyor. CHP’nin ilçe başkanı bu di-
lekçenin altını üstünü araştırmadan böyle bir
suçlamayla bizi, mesai arkadaşlarımı karşı kar-
şıya bırakıyor. CHP’nin Silivri Belediye Mecli-
sinde 13 tane meclis üyesi var. Bizim yaptığımız
iş ve işlemler her yıl mecliste kurulan denetim ko-
misyonunda denetlenir. CHP’li meclis üyelerinin
de yer aldığı bu komisyonun denetleme sonucu
ortaya bir rapor sunulur. Madem böyle bir şey
var niye bu raporların altında imzalarınız var?
Bu yaptığınız alın terine, emeğe, çabaya vicdan-
sızlıktır. Bu kadar mı vicdanınız, insafınız ku-
rudu? Benim mesai arkadaşlarım evlerine
gittiklerinde çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin yü-
züne bakıyor. Bu mevzu burada kalmayacak.
İddia makamı iddiasını ispat edecek. Edemezse,
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde çalışan
bütün mesai arkadaşlarımdan ve ailelerinden
özür dileyecekler. Öyle yağma yok! Çamuru ata-
caksın izi kalacak öyle mi? Öyle iftira atıp kaç-
mak yok! Yakanızı bırakmayacağım! En az milli
İHA’lar, SİHA’lar kadar önemli olan bu tohum-

luk arpa üretimine laf edemezsiniz. İstedikleri
mecrada, istedikleri moderatörle bu konuyu tartı-
şacağız. Benim güneşin altında çalışan eli nasırlı
çalışma arkadaşlarıma laf söylemeye kimsenin
gücü de nefesi de yetmez. Buradan şunu açık yü-
reklilikle söylüyorum; biz söz verip kaçanlardan,
arkasını dönenlerden, gözünü kulağını tıkayan-
lardan olmadık. Biz, söz verip sözünü tutanlar-
dan olduk. Bu ithamın sahiplerinin düştükleri
çukurdan, düştükleri çamurun içinden bize ulaş-
malarına imkân yok. Biz tertemiz bir şekilde yo-
lumuza devam edeceğiz. Çiftçi için, köylü için
‘Canımız feda olsun’ demeye devam edeceğiz.
Sizlerle el ele, gönül gönüle vererek üretmeye
devam edeceğiz.” dedi.
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MÜGE CESUR ÖZMEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1677742)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Silivri Belediyesi
tarafından Çanta
ve Gümüşyaka 
mahallelerinde 
düzenlenen Yerli
ve Milli Tohumluk

Arpa Töreni ile 
150 üreticiye 
495 bin TL

değerindeki 30 ton 
tohumluk arpa

dağıtıldı. Çiftçiler 
bu ürünlerle 1.500

dönüm araziye 
ekim yapabilecek

Kiralanacak 
Taşınmazın Tanımı

Ada/
Parsel

Kiralama 
Süresi

İhale
Saati

Arnavutköy İlçesi Balaban 
136 ada 10 parsel ve Balaban

138 ada 83 parsel sayılı 
taşınmazlarda yer alan ekli

krokide de gösterilen 100 m²’lik
baz istasyonu yeri

Arnavutköy İlçesi İmrahor 
Mahallesi Sanayi Caddesi
üzerindeki 14.550,00 m² 

alanlı 602 parsel

Arnavutköy İlçesi Ömerli 
Mahallesi 759 parsel 

Hadımköy-Ömerli Caddesi
No:60/A  adresinde bulunan
binanın 90 m² alanlı 2.katı

Sıra
No

Arnavutköy İlçesi Arnavutköy
Merkez Mahallesi Eski Edirne

Asfaltı Caddesi No:1421 
adresindeki Atatürk Parkı içeri-
sindeki 486 m² alanlı yapının

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale
“Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Beledi-
yesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. mad-
desi ve şartname uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 75,00 TL
(Yetmişbeş TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden(Taşoluk Mah.
Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

1 136 / 10
138 / 83 3 (üç) Yıl    31.915,35-TL          957,46-TL   31.08.2022     11.00

2 - / 602 1 (bir) Yıl    18.000,00-TL 540,00-TL     31.08.2022    11.10

3 -/759 3 (üç) Yıl      4.800,00-TL 144,00-TL     31.08.2022   11.20

4 -/- 3 (üç) Yıl      48.000,00-TL 1.440,00-TL   31.08.2022    11.30

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 

sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış,
tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin
Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 

sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde 
belirtilen belgeler istenecektir.
MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne
teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 
Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile 
gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale 
Tarihi

Geçici 
Teminat

Yıllık Muhammen
Kira Bedeli

CIFTCIYE DESTEK!

Dağıtım töreninde konuşan Silivri Kayma-
kamı Tolga Toğan, “Silivri tarım, hayvancı-
lık ve turizm alanında ön plana çıkabilecek
bir kent. Silivri Belediyesinin bu anlamda
yaptığı çalışmaların kıymetli ve takdire
şayan olduğunu düşünüyorum. Yem bezel-
yesinden, samandan tutun da tohumluk
arpaya kadar dağıtılan bu ürünlerin çiftçi-
lerimiz nezdinde geri dönüşüyle ve yaygın-
laşan ekimle beraber ilçemiz yeni bir
gelecek edinmiş olacak. Ben Başkan Vol-
kan Yılmaz başta olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkürü bir borç biliyo-
rum.” ifadelerini kullandı. Çanta ve Gü-
müşyaka mahallelerinde düzenlenen
törenlere; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, si-
yasi parti temsilcileri, STK temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Silivri yeni bir
gelecek deniyor
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K onut satışında ve inşaat
alanında yeniliklere sahip
olan Winn4, Türkiye'deki

gayrimenkulleri acentalar aracılı-
ğıyla dünyaya satıyor. Hilton Ote-
li'nde bayilelerle toplantı
gerçekleştiren şirket, önemli mesaj-
lar verdi. Gerçekleştirdikleri çalış-

malara ilişkin Damga'ya konuşan Yusuf
Adıyaman, “2010 yılından beri yurt dışında
fuarlara gidiyorum. Bu dönemler maketin ve
kataloğun taşınmasının zor olduğu ve her se-
ferinde sıkıntı yaşadığımız dönemlerdi.
Bunun üzerine bende 2010-2011 yıllarında
yaşadıklarım neticesinde de bunu “nasıl diji-
tale taşıyabilirim”in üzerine düşündüm. Böy-
lece biz de sağ duyulu bir ortamda
projelerimizi sisteme koyarsak ve bankaların
sistemlerindeki gibi kullanıcı adı ve şifre verir-
sek müşterinin doğrudan görüntüleyebileceği
bir sistem yaparak bunu bütün dünyaya sa-
tabileceğimizin farkına vardık. İlk temelleri
2018 yılında yazılıma başlayarak atıldı.
2019’un sonlarına geldiğimizde proje bitim
aşamasına geldi ve 2020’nin başlarında ya-
yına aldık. Pandeminin araya girmesiyle bir-
likte kısıtlamalar neticesinde insanlar sokağa
çıkamaz ve ofislere gidemez konuma geldi.
Bununla birlikte bizim için bir fırsat doğdu.
Dijital ortamda dünyanın her yerine hizmet
veren acentalarımız Türkiye’deki konukların

konakladıkları yerlerdeki her yeri inceleyip ko-
nuklarımıza satış yapmaya başladı” şeklinde
konuştu. 

Arabistan'dan Büyükçekmece'ye

Müşterilerle olan ilişkilerine dair de bilgiler
veren Adıyaman, “Biz sadece sistem üzerin-
den kullanıcıdan kapora istiyoruz. Müşteri
Türkiye’ye geldiği zaman havaalanında karşı-
lıyoruz ve gezdiriyoruz. Suudi Arabistan’lı bir
müşterimiz bir keresinde İstanbul’dan deniz
manzaralı bir yer almak için bize beyanda
bulundu. Acentamızda sistem üzerinden Bü-
yükçekmece’de yapılan bir projenin resimle-
rini ve videolarını müşteri ile buluşturdu.
Bunun üzerine müşterimiz gelip Büyükçek-
mece’de yeri incelemek istedi. Ona yolladığı-
mız fotoğraf ve videolar ile aynıysa almaya
karar verdiğini bize iletti. Müşteri gelip incele-
dikten sonra satış ofisinde ise gerçeğinin fo-
toğraf ve videolardakinden daha güzel
olduğunu belirtti. Bize güvendi ve 375 bin
Euro’luk daireyi pazarlık yapmadan satın
alarak ülkesine döndü. Yapmış olduğunuz iş
güvene dayalı ise ve bu güven acentalarınız
tarafından müşteriye aktarılıyorsa müşteriler
sizle canı gönülden çalışmak istiyorlar.  Acen-
talarda verdikleri hizmetin karşılığını belli üc-
retler karşılığında alıyorlar fakat acentaların
çoğunda bu parayı alıp,alamama kaygısı bu-
lunmakta. Biz bu bedelleri müteahhit firma-

lardan garanti ediyoruz. Acentalarımızı mağ-
dur etmediğimiz içinde bizimle çalışan 850-
900 tane Türkiye ve yurtdışında acenta
bulunmakta. Hong kong’dan Kanada’ya
kadar bir çok ülkede çalışmaktayız. Bu acen-
talar sisteme üye olarak 30’a yakın projeden
yararlanabiliyorlar. Türkiye’deki satış ofisin-
deki bir personel ile kanada’daki acenta-
mızda çalışan bir personel aynı yetkilere
sahip olmakta. Bir gayrimenkulü olduğu yer-
den taşıyamazsınız ama dijital ortamda her
yerde pazarlayabilirsiniz. Bu proje dünyada
bir ilk konumunda. Tasarımı yazılımı ve pa-
tenti şu an bize ait durumda” dedi.

Satışlarda gerileme var

Bu yıl için satışlarda gerileme olduğunu da
kaydeden Adıyaman, “2022 yılında biraz ge-
rileme var. Sadece Türkiye kaynaklı olmayan
dünyada yaşanan global kriz buna sebep
oldu. Bu krizin etkisi ile doların ve ham mad-
denin alım fiyatı çok yükseldi. Yükselmesi ile
birlikte alım gücü azaldı fakat ben şuna ina-
nıyorum ki 2023-2024 yılları Türkiye ekono-
misinin şahlandığı yıllar olacak. Bugün
satışların azalma sebebi pahalılık. Gayrimen-
kullerin fiyatlarının artmasının en başlıca ne-
deni ham maddenin fiyatının artması. Ham
madde fiyatlarının %400 artması ile birlikte
inşaat firmaları da fiyatlarda yükselişe geç-
mek zorunda kaldı” dedi.

SATIYORUZ
DUNYAYI DUNYAYA

Dijital konut satışı için dünyada bir ilki gerçekleştiren Winn4'ün
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Adıyaman, sürdürdükleri çalışma ve
projelere ilişkin Damga'ya konuştu. Adıyaman, “Biz aslında dünyayı
dünyaya satıyoruz. Suudi Arabistan'da, Kanada'da, ABD'de birçok
müşterimiz var. Her birine internet üzerinde projelerimizi tanıtıyor,
elimizdeki evlerin tanıtımını yapıp satıyoruz” diye konuştu

Konut satışlarının genelde yabancılara
yapıldığını da vurgulayan Adıyaman,
“Günümüzde bakacak olursa yerlilerin
konut alımı %20-30 civarında iken ya-
bancıların konut alımı %60-70’i bul-
makta. Genelde oturmak için tercih
ediliyor. Küçük daire aldıklarında genel-
likle fazla alıp 1 tanesinde kendisi ika-
metgah ederken diğerlerini kiraya
veriyorlar. Alınan konut fiyatlarının geç-
mişe oranla günümüzde daha da hızlı
artacağını düşünüyorum.  Bunun da en
başlıca sebebi ham madde fiyatlarının
artması doların artması ve petrol fiyatla-
rının artması olarak nitelendiriyorum.
Doların düşmesini ön görmüyorum fakat
benzin fiyatlarının düşmesi türkiyede
ekonominin biraz rahatlamasına neden
olacaktır” şeklinde konuştu.

Yabancılar
daha çok alıyor

Şimdiye değin 20'ye yakın projeleri ol-
duklarından da söz eden Adıyaman, “İs-
tanbul içinde 14-15 İstanbul dışı ile
birlikte toplam 20'ye yakın projemiz var.
350'ye yakın acentamız bugün toplantı-
mıza geldi. Bu acentalarımıza satacak-
ları ilk daireleri için son model iphone
hediye edeceğiz ve sene sonuna kadar
herhangi bir projemizden satacağı 5
daire için ise warden palaceda kral süi-
tinde eşli 6 gün 7 gece tatil hediye ede-
ceğiz.  Son olarak söylemek gerekirse;
inşallah gelecekte bir dünya markası
olacak. Nasıl bugün bir Trendyol kendi
segmentinde dünyada bir numara olma
yolunda ise bizde bu yoldayız. Her
zaman gelişiyoruz ve gelişmeye devam
edeceğiz” dedi.

20’ye yakın
projemiz var

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER 

Havalimanlarına yönelik
otobüs taşımacılığı 

yetkisini belediyelerden
alarak özel işletmelere 

devreden genelgenin
yürütmesi, Danıştay

tarafından durduruldu.
İBB; Sabiha Gökçen

Havalimanı'na taşımacılık
yapan HAVAİST firmasının,
hukuksuz ve UKOME kararı

olmadan yetkisiz bir
şekilde çalıştığını, İstanbul

Valiliği ile İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’ne

yazılı olarak bildirdi

5216 sayılı Büyükşe-
hir Belediyesi Kanunu;
“büyükşehirlerde ula-

şım hizmetlerini planlamak; yü-
rütmek, kurmak, kurdurmak,
işletmek, işlettirmek ve toplu ta-
şıma araçlarına ruhsat vermek”
yetkilerini Büyükşehir Belediyele-
rine veriyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), bu yetki ile hem
ulaşımın kent çerçevesinde etkin
ve verimli planlamasını yapıyor,
hem de kamu adına gelir elde
ederek toplu ulaşım hizmetinin en
kaliteli ve sağlıklı şekilde sunulma-
sına öncülük ediyor. Sabiha Gök-
çen Havalimanı’ndan şehir
merkezine taşımacılık yetkisi,
UKOME kararıyla İETT’ye dev-
redilmiş, 2011 yılında bu karar
doğrultusunda çıkılan ihaleyi HA-
VABÜS firması kazanmıştı.
Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı 2020 yılında 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanunun
“Yer hizmetleri” başlıklı 44. mad-
desine dayanarak yayınladığı bir
genelgede yetki aşımı yapmış, ha-
valimanlarına yönelik taşımacılık

hizmeti verilmesi için ihale açma
yetkisini Belediyelerden (Kamu)
alarak havalimanını işleten özel
şirketlere vermişti. İBB, kanunlara
aykırı olarak ve UKOME kararı
bulunmayan bir uygulamayla Sa-
biha Gökçen Havalimanı’na taşı-
macılık yapan, böylece haksız
gelir temin eden HAVAİST firma-
sına para cezaları kesmeye 
başladı.

Kanunlara aykırı 
olduğu belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise,
geçtiğimiz haftalarda aynı güzer-
gahta kanunlara aykırı bir şekilde
hizmet veren HAVAİST firması-
nın araçlarının yerine, HAVABÜS

otobüslerini durdurup, para ve
araç bağlama cezaları uygula-
maya başladı. Karayolları Trafik
Kanunu hükümleri doğrultu-
sunda İBB’den izin almadan çalı-
şan HAVAİST firmasına ise halen
para ve araç bağlama cezası uy-
gulanmıyor. Danıştay 8'inci Dai-
resi de eş zamanlı olarak,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı’nın ilgili genelgesine karşı açı-
lan davada, “Kanunlar
Belediyelere verilen yetkiyi orta-
dan kaldıracak şekilde yorumla-
namaz” diyerek, itirazları haklı
buldu ve genelgenin yürütmesini
durdurdu. Böylece, özel bir şirkete
ihale yapma ve kent içinde yolcu
taşıma yetkisi veren genelgenin

hukuka aykırı olduğu, yapılan
ihalenin yasalara aykırı olduğu ve
uygulamanın da UKOME kararı
olmadığı için kanunlara aykırı ol-
duğu karara bağlanmış oldu. İBB,
bu gelişme üzerine; İstanbul Vali-
liği ile İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’ne resmi yazı yazarak,
Sabiha Gökçen Havalimanı'na
taşımacılık yapan HAVAİST fir-
masının, UKOME kararı olma-
dan yetkisiz bir şekilde çalıştığını
bildirdi. İBB olarak; “Havaist fir-
ması tarafından sürdürülen ya-
saya aykırı taşımacılık faaliyetine
karşı yasal yetkilerimizi kullan-
maya devam ederek, hukuka ay-
kırı bu uygulamaya son vermeyi”
amaçlıyoruz. BARIŞ KIŞ

HAVAiST’e
kötü haber!

HAVAiST’e
kötü haber!

HAVAiST’e
kötü haber!

HAVAiST’e
kötü haber!
HAVAiST’e
kötü haber!
HAVAiST’e
kötü haber!

HAVAiST’e
kötü haber!

HAVAiST’e
kötü haber!

5216 sayılı kanuna kapsamında; havalimanı - şehir içi arası taşı-
macılığı bir kamu kurumu olan İBB tarafından görülecek, bu yolla
milyonlarca lira gelir temin edilecek ve bu gelir 16 milyon İstan-
bullu için kullanılacaktı. Ayrıca taşımacılık hizmeti yasaya uygun
olacak ve vatandaşlar, İBB teminatıyla kaliteli bir hizmete kavuşa-
caktı. Kamuya ait yetkiler, kaynaklar ve araziler kamuda kalarak;
halk yararına, halk için, halkın gözetimi, denetimi ve katılımıyla
kullanılacak, 16 milyon İstanbullu kazanacaktı. Büyükşehir Beledi-
yelerinin yetkileri elinden alınmaya çalışılmasaydı, kent içi gelirle-
rin hukuksuz bir şekilde özel şirketlere gitmesi engellenecekti.
Özel şirketlere aktarılan haksız kaynaklar, milyonlarca lira kaynak-
tan mahrum edilen belediyeler ve o kaynaktan yoksun kalan va-
tandaşlar olmayacaktı. Diğer taraftan; kamu kaynaklarının hukuka
uygun, etkin ve verimli kullanılmasını önemseyen, hem kamuya
gelir temin eden hem de halka kaliteli, nitelikli, güvenli bir ulaşım
hizmeti sunulmasını sağlayan bir anlayış hakim olacaktı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) hukuk dairesinde kalarak, kaynak ve
yetkilerini; nitelikli, güvenli hizmet için 16 milyon İstanbullu için
kullanmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Süreç yasaya uygun yürütülmeli idi

HAVAiST’e
kötü haber!
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Kaymakam 
için ağladılar
Kaymakam 
için ağladılar
Kaymakam 
için ağladılar
Kaymakam 
için ağladılar
Kaymakam 
için ağladılar

20 Eylül 2017 tarihinden itibaren Bakırköy
Kaymakamlığı görevini yürüten, 12 Ağustos
2022 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı kararı
ile Çerkezköy Kaymakamlığı'na atanan
Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, yeni
görev yerine gözyaşları ile uğurlandı

yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı Bakırköy
Kaymakamlığı’ndan Tekirdağ Çerkezköy’e
atanan Nazmi Günlü için hükümet konağı

önünde toplanan kurum yöneticileri, muhtarlar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, ‘mesai arkadaşım’ de-
diği kaymakamlık çalışanları ve muhtarlar gözyaşla-
rına hakim olamadı. Kendi kullandığı aracıyla
Bakırköy’den ayrılarak Çerkezköy’e hareket eden
Günlü’nün eşi Arzu Günlü, kendisinin de 5. ataması
olduğunu söyledi. Kendisini gözyaşları ile uğurlayan-
lara “Cümleten Allah’a ısmarladık” diyen Nazmi
Günlü, tüm Bakırköy halkına selamlarını iletti. 

Nazmi Günlü kimdir?

1964 yılında Mersin 'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğ-
renimini Mersin 'de tamamladı. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümün-
den 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Hatay
Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırası ile
Manisa-Sarıgöl, Ordu-Gürgentepe, Ağrı-Doğubeya-
zıt, Malatya-Darende, Hatay-Erzin, Antalya-Kemer,
İzmir-Çeşme, Manisa-Turgutlu, Antalya-Manavgat
Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 20 Eylül 2017
tarihinden itibaren Bakırköy Kaymakamlığı görevini
yürüten Nazmi Günlü, Dr. Arzu Günlü ile evli olup
bir kız çocuğu babasıdır. SELVİ SARITAÇ 

Zeytinburnu
koşacak

Zeytinburnu Belediyesi’nin bu yıl
13’üncü kez düzenlediği Cumhuriyet
Koşusu, 30 Ekim 2022 Pazar günü saat

09.00‘da Kazlıçeşme’den başlayacak.  Başvuruların
internet üzerinden alındığı müsabakaya katılım üc-
reti 50 TL olarak belirlendi. Katılımın bin kişi ile sı-
nırlı olduğu koşuda toplanan kayıt ücretleri ise
Kızılay’a bağışlanacak. Zeytinburnu Belediyesi ve
Beştelsiz Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği
müsabakada; Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler ve
Genç Kadınlar olmak üzere 4 kategoride koşula-
cak.  10 kilometrelik parkurdan oluşan 13. Cumhu-
riyet Koşusu’nda dereceye giren sporculara hakiki
altın, gümüş, bronz madalya ve para ödülü dağıtı-
lacak.  Madalyalar, müsabakalarda ‘Genel’ ve
‘Gençler’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan
kadın ve erkek sporculara verilecek. Ayrıca genel sı-
ralamada ve 18 yaş ve altı ‘Genç’ kategoride birinci
olan sporculara; hakiki altın madalya, ikinci olan
sporcuya hakiki gümüş madalya, üçüncü olan
sporcuya hakiki bronz madalya verilecek. 



10 20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ www.gazetedamga.com.tr 

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

gazetedamga

gazetedamga

damgaweb

www.gazetedamga.com.tr

AAvvccııllaarrssppoorr''uunn önceki gün

yapılan kongresinde Hasan

Şeker, kulüp başkanlığına seçildi.

Sosyal medya hesabından açık-

lama yapan Şeker, “Taraftar,

sporcu ve yönetici olarak görev

yaptığım, katkı sunmaya çalıştığım

kulübümüzde, beni bu göreve 

getiren üyelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi.  I SAYFA 14

�

BBeeyylliikkddüüzzüü Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen Kırlangıç

Gençlik Festivali, ikinci gününde de

renkli görüntülere sahne oldu. Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Şu anda gençlerimiz Türkiye’de

gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir

kısmı umutlarını yurt dışında arıyor.

Biz bu ülkede

umudun asla

bitmeyece-

ğinden ha-

reketle bu
festivali

düzenle-
dik” ifa-
delerini
kul-
landı. I
SAYFA 9

�

BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!

İİssttaannbbuull Büyükşehir

Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti-

MHP grubunun oylarıyla

kabul edilen öğrencilerin

toplu ulaşıma yapılan yüzde

40’lık zamdan muaf olması

kararını veto etti. İBB 

Meclisi'nin Saraçhane'deki

başkanlık binasında başlayan

mayıs ayı oturumlarının

“Başkanlık ek teklifleri” 

arasında İmamoğlu'nun veto 

kararı da yer aldı. Öğrenci in-

dirimi kararı gelecek günlerde

İBB Meclisi'nde yeniden 

görüşülecek. I SAYFA 9

�

ÇÇeevvrree,, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapıla-

cak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından

paylaşımda bulundu. Paylaşımında “İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük

millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayı-

yor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımı-

zın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için

hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini

kullandı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk

Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü ile ihale

yapıldığı ortaya çıktı. Bu arada çok sayıda muhalif isim

millet bahçesine sert tepkiler gösterdi. I SAYFA 5

�

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda

yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını

bildirdi. İş makinelerinin ise havalimanında beklediği görüldü

CCHHPP,, yerine Millet Bahçesi ya-

pılacağı duyurulan Atatürk 

Havalimanı'na giderek eylem yapa-

cak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-

tancıoğlu, sosyal medya hesabından

bugün Atatürk Havalimanı’nda

eylem yapacaklarını duyurdu. 

Kaftancıoğlu, “Bugün saat: 11.00'de

Atatürk Havali-

manına gidiyo-

ruz. Atatürk'e,

doğaya, kente

düşman olanlara

bir çift sözümüz

var. Doğa dostu

kurumlar ve kişi-

leri bekliyoruz”

ifadelerini 

kullandı.

�
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

RRuussyyaa''nnıınn saldırıları altında bulunan

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, bir

grup asker Azovstal çelik fabrikasında

mahsur kaldı. İstanbul'a gelen

bazı askerlerin eşleri ve anneleri

gözyaşları içinde askerlerin

kurtarılması için yardım istedi.

Toplantıda Ukraynalı şarkıcı

Ruslana da konuştu. Ruslana,

"Buradan medyaya sesleniyo-

ruz. Mariupol'da kalan askerle-

rimize yardım edin. Bu gün

gerçekten bir tarihi yaşıyoruz.

Son anları yaşıyoruz”  dedi. 

�

Kaftancıoğlu

eylem yapacak

HARCAMALAR KiM 

TARAFINDAN FiNANSE EDiLDi?

İİBBBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem 

İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi tartışıldı. AK Parti 

Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “Amacınızın İstanbul'a hizmet

etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini,

adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kendi siyasi kariyer

planlamanız için kullandığınızı defalarca söylemiştik. Bu

gezi bu iddiamızın adeta bir ispatı oldu” dedi. Uslu,

makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla

İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.

Uslu, “Gezi ile ilgili harcamalar kim tarafından nasıl fi-

nanse edildi? İBB bütçesi bunlar için kullanıldı mı? Kul-

lanıldıysa ne kadar kullanıldı?” sorularına cevap istedi. 

�

BiR TEK KURUŞ KAMU 

KAYNAĞI HARCAMAMIŞTIR

UUsslluu''yyaa cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Bal-

yalı, “Bayramlarda herkes memleketine gider, baş-

kan da memleketine gitmiştir. İBB başkanı olduğu dönemde

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa İmamoğ-

lu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı” dedi. Gezi masrafları

hakkında da açıklama yapan Balyalı, “Başkanımız

makam aracının bile yakıtını kendi karşılıyor. Gezide bir

tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Başkanımız

kendi masraflarını kendi karşılamıştır” diye konuştu.

Balyalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi

görev yaptığı il ya da ilçenin dışına çıkarak başka bir ili

ya da ilçeyi ziyaret ediyor” siteminde bulundu. I SAYFA 9

�
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KARSILADIK!
Canan Kaftancıoğlu

MUHALEFETE SESLENDİ

DDEEVVAA Partisi’nin Bakırköy İlçe

Kongresi yapıldı. Kongreye katı-

lan tüm delegelerin oyunu alan mev-

cut başkan Gökhan Yılmazer, yeniden

ilçe başkanı seçildi. Kongre dünyaca

ünlü keman virtüözü Canan Ander-

son’un resitaliyle başladı, birlik ve be-

raberlik mesajlarıyla son buldu.

İstanbul Milletve-

kili Mustafa Ye-

neroğlu, tüm

muhalefete so-

kağa çıkma çağrı-

sında bulunarak,

“Vallahi de, bil-

lahi de hepimiz

vebal altındayız”

diye konuştu.

I SAYFA 4

�

Vallahi billahi 

vebal altındayız!

Mustafa Yeneroğlu

MALİYETLER KATLADI

CCeemmrreemm İnşaat ve Mimarlık

Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Cevdet Eroğlu, inşaat sektöründe

çok ciddi maliyet artışları yaşandığını

belirterek, pahalılığa dikkat çekti.

Eroğlu, “Geçen yıl beton fiyatı 280 li-

raydı şimdi bin

100 lira” dedi.

Eroğlu, “İşçi ma-

liyeti yüzde

120'lere ulaştı.

Malzeme mali-

yetleri 1'e 4 arttı.

Geçen yıl demir

3.8 liraydı şimdi

16 lira” açıklama-

sını yaptı. I SAYFA 9

�

Geçen yıl 280 TL

şimdi bin 100 TL!

Cevdet Eroğlu

Ukraynalı ünlü şarkıcı

Ruslana, İstanbul'dan 

yardım çağrısı yaptı. 

HAVADA TAKVİYE

İİssttaannbbuull Orman Bölge

Müdürlüğü Fatih Orman

Kampüsü'nde gerçekleşen

Orman Yangını Hazırlıkları 

Değerlendirme Toplantısı'nda

konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,

“Bu yıl orman yangınlarıyla 

mücadelede özellikle teknoloji

yoğunluklu bir strateji izleyece-

ğimizin altını çizmek 

istiyorum” dedi. I SAYFA 7

�

ÇALIŞMAK
İSTEMİYORUM!

EEnnddoonneezzyyaa''nnıınn Bali Adası'nda tatil

yapan Burcu Özberk, İstanbul'a

dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntü-

lenen Özberk, “Çok güzeldi, dinlendim

iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim” dedi.

Yeni bir projeye dahil

olup olmayacağı da

sorulan 32 yaşın-

daki oyuncu, 

“Çalışmak iste-

miyorum ya”

diye cevap

verdi. 
Özberk,
bunun

üzerine gaze-

tecilerin, “Yo-

rulduğunuz

için mi?”

diye sorma-

sıyla, “Yok,

biraz ken-

dime zaman

ayırmak
istiyorum.”

açıklamasını

yaptı.
I SAYFA 13

�

Yurtdışında 

UMUT
ARIYORLAR

İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 

İBB Meclisi'nde de tartışma çıkardı. 

AK Parti Grubu verdiği soru önergesinde gezinin 

masraflarını kimin karşıladığını sordu. CHP Sözcüsü 

Tarık Balyalı ise Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kaynağı

harcanmadığını savundu. Balyalı, “İmamoğlu, makam aracını bile 

kullanmadı. Kaldı ki gezi ile alakalı da kendi masraflarını kendisi karşıladı” dedi

AK Partili Kübranur Uslu, gezi

masrafları hakkında farklı

açıklamalar yapıldığını 

belirterek, “Geziye katılan 

bir gazeteci farklı açıklama 

yapıyor. İBB Başkanı ve İBB

farklı açıklamalar yapıyor. 

Birbirinden farklı bu açıklama-

lara göre kim doğru söylüyor,

kim yalan söylüyor? Gazeteci

mi, İBB’mi, siz mi?” diye sordu. 

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İndirim kararı

VETO 
EDİLDİ!

PAZARLIK USULÜ 

İLE İHALE YAPILDI

BBeeşşiikkttaaşş''ttaa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında

ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Belediye

ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli 

tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapıldı. İddiaların ardın-

dan, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama

geldi. Açıklamada, tünelin çökmeden meydana geldiği 

belirtildi. Daha sonra ekipler tüneli doldurarak kapattı. 

�

BEŞİKTAŞ
’TA

gizemli tünel!

Avcılarspor’a 

Şeker başkan

Tarık
Balyalı

Ekrem
İmamoğlu

CEBIMIZDEN

KARSILADIK!

PİSTLERE SAKIN DOKUNMA

CCHHPP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nın

yıkımına tepki için çağrıda bulunmuştu. Dün
sabah havalimanına gelen Kaftancıoğlu ve
beraberindekilerin içeri girmesine izin veril-
medi. CHP'li milletvekillerinin de eşlik ettiği
Kaftancıoğlu, “Genel Başkanımız; ‘İktidara
geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış

bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyece-
ğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya 
yapıldıysa alacağız’ demişti. Bunun korku-
sunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul 
Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı 
işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Millet Bah-
çesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı
deniyorlar” iddiasında bulundu. 

�

Atatürk
Havalimanı'nın
yıkımına tepki

gösteren CHP İstanbul
İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, “Millet
Bahçesi adı altında

Katarlılara peşkeş 
çekmek için

kapatıyorlar. CHP
olarak, hesap

soracağız” dedi

CCHHPP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Atatürk Havalimanı'na iş maki-

nelerinin girmesine sert tepki gösterdi.
Müteahhidi, “O makinelerin müteah-
hidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz”
sözleriyle azarlayan Kılıçdaroğlu, “O
makinelerini çekeceksin oradan. Geli-

yoruz. Adalet,
hak, hukuk, fela-
ketleri önlemek
için geliyoruz.
Makineleri çek,
pistlere dokunma.
Bu işte bir damla
mürekkebi olan
herkes vatan 
hainidir” dedi.
I SAYFA 7

�

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İİBBBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Atatürk 

Havalimanı'nın yıkımına tepki
göstererek, “Siz bu milletin 
servetini yıkarken kime danıştı-
nız? Seçilmiş belediye başka-
nına sormadınız siyasetçisine
sormadınız, akademisyenine

sormadınız, sivil toplumuna
sormadınız. 16 milyona sor-
madınız. Kime sordunuz? 
İki dozer bir ekskavatörle hayat
pahalılığını, işsizliği, geçim 
derdini unutturmak, milleti
tahrik etmek ve kaos yaratmak
istiyorsunuz” dedi.

�

Dahli olanlar
vatan hainidir!

48 ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI
SSoorruuşşttuurrmmaannıınn,, İstanbul
Emniyeti Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bir yıl önce gelen bir ihbarla baş-
ladığı öğrenildi. Kadıköy Beledi-
yesi'nde görevli zabıtaların rüşvet
aldığı içeriğindeki ihbarı araştı-
ran ekipler, teknik ve fiziki takip
çalışması yaptı. Elde edilen delil-

lerle dün sabah saat 06.00'da,
İstanbul merkezli, İzmir, Adana,
Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı
operasyon düzenledi. 224 şüp-
heli hakkında gözaltı kararı 
verildi belirtildi. Operasyonda
aralarında 6 gıda mühendisi ile
48 zabıta memurunun da bulun-
duğu 194 kişi gözaltına alındı.

�
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Kemal Kılıçdaroğlu

KAFTANCIOĞLU YORUMU

MMHHPP Lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

açıklamalarda bulundu. Bahçeli,
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin 
verdiği kararla ilgili “Nihayet 
Türk yargısı hükmünü vermiş ve

konu kapanmış-
tır” dedi. Bahçeli,
İsveç ve Finlan-
diya'nın NATO
üyeliği sürecine
ilişkin ise “Terö-
ristleri ağırlayan
ülkelerle bir
araya gelemeyiz”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 7

�

Hüküm verildi
konu kapandı!

Devlet Bahçeli

UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU

UUllaaşşttıırrmmaa ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, millet

bahçesi yapılmak üzere yıkımına baş-
lanan Atatürk Havalimanı için açık-
lama yaptı. Karaismailoğlu,
havalimanındaki yıkım çalışmaları
için “Kuzey-Güney pistine hem ora-
daki acil durum hastanesi yapıldı hem
de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları
riske ediyordu” dedi. Karaismailoğlu,

havalimanının yı-
kımını eleştirenler
için de “Bu eleşti-
riyi yapanlara 
Sabiha Gökçen
Havalimanı'nı
niye yaptınız, bu-
raya uçak mı ine-
cek diyen kişiler
değil mi?” 
diye sordu.

�

Buraya uçak mı 
inecek dediler!

Adil Karaismailoğlu

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında
olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operas-
yonunda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Gözaltına alınan
şüphelilerden 6'sının denetim mühendisi, 48 kişinin de
zabıta görevlisi olduğu öğrenildi. Rüşvet parasını
'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak
kodlayan şüphelilerin, rüşvet 
paralarını 2 banka hesabında 
topladığı ortaya çıktı

84 MİLYONU KANDIRMAYI DENİYORLAR

Ekrem İmamoğlu

ASLA İMARA
AÇILMAYACAK

ÇÇeevvrree ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum,

katıldığı bir canlı yayında 
Atatürk Havalimanı'na yapı-

lacak Millet Bahçesi'nin
hedef alınmasına tepki

gösterdi. Kurum,
“Hangi millet bahçe-

mizi sattık ki bunu da satalım?”
diye sordu. Kurum, “Ne konut
imarına, ne ticaret imarına aça-
cağız. Ne de bir yapılaşma ola-
cak. Atatürk Havalimanı'nı
yıkmıyoruz. Milletimize açıyo-
ruz. En büyük halkçılık bu değil
midir?” eleştirisinde bulundu. 

�

Murat
Kurum ZUMBALI

19 MAYIS!
1199 MMaayyııss Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenle-

nen tekne turuna katılan Maltepeli gençler
spor, eğlence ve dans dolu bir gecede ken-
dinden geçti. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın
da katılıp gençleri selamladığı turda dans
ve zumba gösterisi yapıldı. Kılıç, “Bundan
yaklaşık 1 asır önce Mustafa Kemal’in
Bandırma Vapuru’na bindiği gibi gençler
de Adalar’a gitmek için başka vapura 
bindiler” dedi. I SAYFA 4

�

KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON

ADI METRE
ASLI RUSVET!

KURULAN SİSTEM ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞŞüüpphheelliilleerriinn rüşvet sistemi
ise şaşkınlık yarattı. 

Zabıta memurunun rüşvet 
alınacak esnafı belirlediği, bu es-
nafa telefon numarası bırakarak,
herhangi bir sorunda kendisini
araması istediği öğrenildi. Suç
ortakları olan diğer zabıta me-
muru ile gıda mühendisleri ise o

esnafa giderek denetim yaptığı ve
bir açık bulduğu belirtildi. Dene-
tim devam ederken esnafın tanış-
tığı zabıta memurunu arayarak
yardım istediği kayıtlara yansıdı.
Yardım istenen zabıtanın da 
tutanakları yırtacaklarını ancak
karşılığında verilen hesaba para
yatırmasını istediği ortaya çıktı.
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Rüşvet operasyonunda verilen
gözaltı kararlarına ilişkin açıkla-
mada bulunan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy Beledi-
yesi’ne rüşvet operasyonu
olarak yansıyan haber apaçık
ki siyasi bir operasyonun bir
parçasıdır” dedi. “Mevcut ikti-
darın yeni bir ayak oyununa,
algı operasyonuna tanıklık edi-
yoruz” diyen Odabaşı, “Kadı-
köy Belediyesi’ne ne bir polis
girdi ne de arama yapıldı. Ama
medyaya öyle bir servis ya-
pıldı ki belediyenin bütün kad-
roları gözaltına alınmış gibi
haberler yayınlandı. Oysa ger-
çek başka.  Atatürk Havalima-
nı’nın yıkılma süreci ile oluşan
kamuoyu duyarlılığını farklı bir
yöne kaydırmak amaçlı bir algı
yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin
kalesidir. Cumhuriyet değerleri-
nin en temel savunucusudur”
diye konuştu. 

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam 

arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait

hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi.

Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, 

durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri öğrenildi. 

İKTİDARIN YENİ 
BİR AYAK OYUNU

PARALAR 
2 HESAPTA 
TOPLANDI

İBB MECLİSİ’NDE

YANGIN ÇIKTI!
İYİ Parti Grup Başkanvekili 
İbrahim Özkan'ın kardeşinin,

metrobüslerdeki yangın tüpleri 
ihalesini aldığının ortaya çıkması
İBB Meclisi'nde tartışma çıkardı. 
Konu hakkında soru önergesi veren
AK Partili Halit Cebeci, “Lafa geldi-
ğinde liyakat, şeffaflık diyenler, iş ti-
carete geldiğinde tüm etik değerleri
unutuyor” dedi. Kardeşinin İBB'den al-

dığı ihaleyi
savunan
Özkan ise
“Kardeşimin
şirketi 70 yıllık
bir marka.
Otomotiv sek-
törünün çoğu
bu markadan
satın alma
yapar” dedi. 
I SAYFA 4
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İİççiişşlleerrii Bakanı Süleyman Soylu,
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-

cıoğlu kararı hakkında, “Bir taraftan
6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik
Yasası ortaya koyacaksınız diğer yan-
dan Cumhurbaşkanı'na hakaret ede-
ceksiniz. Siz hangisiniz?” derken,
İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalar
için de "Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya ol-

masa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

olmasaydı size söyleyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal

alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı" diye konuştu. 

�

Hakaret edeceksin
etik diyeceksin!

Avukat Gök
herkesi üzdü

ÇÇaattaallccaa''nnıınn tanınmış avukatlarından merhum
Ahmet Gök'ün oğlu avukat Kemal Başar Gök

Beylikdüzü'nde bir otel odasında ölü bulundu. İntihar
ettiği iddia edilen 46 yaşındaki
genç avukat, sevenlerini yasa
boğdu. Aynı zamanda MHP
Çatalca İlçe Başkan Yardım-
cısı olan Gök hakkında İlçe
Başkanlığı tarafından taziye
mesajı yayımlandı. Avukat
Gök'ün naaşı, Çatalca Ferhat-
paşa Camii'nde ikindi nama-
zına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından aile kab-
ristanlığına defnedildi. 

�

İbrahim Özkan
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MiLLi MÜCADELEYi SAMSUN’DAN BAŞLATTIU lu Önder MustafaKemal Atatürk 19Mayıs 1919 tarihindeBandırma vapuru ileSamsun’a ayak bastı. Buradanmilli mücadeleyi başlatan 

Atatürk, o günlerde Türk mille-tini ileri götürecek olanların genç fikirler olduğunu görm-üştü. “Genç fikirli demek, doğ-ruyu gören ve anlayan gerçekfikirli demektir” sözüyle gençlere

verdiği önemi ortaya koyan UluÖnder, 19 Mayıs'ı gençlere ar-mağan etti. Ve bugün 19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı bütün Türkiye'debüyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam103 yıl önce Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlıkmeşalesi, bugün gençlerin elinde yükseliyor. Atatürk’üngençlere armağan ettiği 19 Mayıs bayramı Türkiye’ninher köşesinde coşku içinde kutlanıyor

103 YILLIK 
BUYUK DESTAN

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü 
ANMA GENÇLİK 
VE SPOR 
BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN

Bahçelievler Belediyesi’ne 94 milyonluk araç kiralayan şirketin, 
30 ay süreyle bila bedel makam aracı tahsis talebi tartışma çıkardıHİBE ADI ALTINDA TİCARET KABUL ETMİYORUZ

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZCCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı
Erdoğan, partisiningrup toplantısında konuştu.Canan Kaftancıoğlu'nunbazı mahkumiyet kararlarınınonanmasının ardından haka-ret furyası başladığını belirten

Erdoğan, hukuk önündehesap vereceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun SADAT ileilgili iddialarına da tepki gösteren Erdoğan, “Bu çıkı-şın neyi amaçladığını çok iyibiliyoruz” dedi. I SAYFA 7
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İİssttaannbbuull Valiliği, 19 MayısAtatürk’ü Anma ve Genç-lik ve Spor Bayramı dolayısıylayapılacak kutlamaların progra-mını paylaştı. Yapılan açıkla-mada, saaat 09:30'da TaksimMeydanı'nada celenk sunma töreni yapılacağı, 12:30'da Aya-sofya Meydanı'nda 1919 gencinharmandalı gösterimi yapacağıbelirtildi. Saat 19:09'da ise Üsküdar Meydanı'nda GençlikYürüyüşü yapılacak. 

�

İİBBBB Başkanı Ekremİmamoğlu, yıkımınabaşlanan Atatürk Havali-manı ile ilgili “Türkiye'nin budurumunda 10 milyarlarcaEuro'yu çöpe atmanın ne an-lamı var?” diye sordu. İma-moğlu, İBB Sözcüsü MuratOngun’un görevden alınma-

sına ilişkin de “Daha önceyine benim kararımla birsözcülük makamı kurmayıuygun görmüştüm ama şuan sözcülük makamının kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat beyde diğer işlerine devam ediyor” dedi. I SAYFA 5

�

O MAKAMI KALDIRDIM YÜZDE YÜZ 
ZAM YOLDA!CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,“Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’incizamla birlikte litre fiyatı 24 TL’ye çıkacak”dedi. “Devletin vatandaşını koruyacak gücümaalesef kalmamıştır” diyen Karabat,“Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Amaen büyük zam elektriğe gelecek. Yüzde yüzzam yolda” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

BBaahhççeelliieevvlleerr Belediyesi’ne 30 ay kullanım şartı ilebilâ-bedel araç tahsisi talebi tartışmalara nedenoldu. Konu Meclis toplantısında gündeme gelirken Hukuk
Komisyonu Üyesi Temel Polat ve Tahsin Balekoğlu, beledi-yeye araç tahsis etmek isteyen Plat-form Turizm Gıda İnşaat

Temizlik Hizmetleri

San. ve Tic. A.Ş’nin, öncesinde belediyeden yaklaşık 94milyonluk araç ihalesi aldığını belirtti. CHP'li Temel Polat,
“Bağış yahut hibe adı altında yapılan ticareti kabul etmiyo-
ruz” tepkisini gösterdi. CHP Grubu, söz konusu ihaledebelirtilen özellikteki araçların kiralanmaktansa aynı bedel-lerle satın alınabileceğini ifade etti. 

�
KUTLAMA 
PROGRAMI

Recep
Tayyip

Erdoğan

Özgür Karabat

Ekrem İmamoğlu

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

ÇÇuukkuurroovvaa Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. 

“Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyoruz”

diyen Hüseyin Kış, “Federasyonumuz çatısı altında

tarımda, sanayide, bilişim ve teknolojide geliştirece-

ğimiz projelerde ortak çalışma metodları uygulaya-

cağız. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” 

ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine iş
dünyasının gündemleri üzerinden üre-
timi, istihdamı, ekonomiyi güçlendirmeyi
konuşacağı bir ülke olmalıyız. Zaten çok
yetenekli insanlarımız var. Başarılı olaca-
ğımızı düşünüyorum” dedi. I SAYFA 7
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HHaarruunn Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52

yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel

ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice

Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in

kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel,

aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4

milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı.

Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras pa-

yına tedbir konuldu. Erikçi, “12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek ev-

lenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi” dedi. 

�

Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 
2 milyon dolarlık mirasa tedbir konulan
Harun Erikçi, “Biz severek evlenmedik. Mirası
kabul etmezsem başka birini bulacağını
söyledi. Kendi teklifiyle evlendik” dedi

CCHHPP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, gençlerle birlikte
Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında
bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 
“Birlikte çeteleri de SADAT'ları da
ezeceğiz, ezerek yolumuza devam
edeceğiz” dedi. “Bu bayram sıradan
bir bayram değildir. Bu bayram milli
bağımsızlık savaşının en önemli adım-
larından birisidir” diyen Kılıçdaroğlu,
“16 Mayıs’ta düşman zırhlılarını gör-
düğü zaman “Geldikleri gibi gidecek-ler” diyen Atatürk’ünkurtuluş meşale-sini yaktığı 

bayramdır”
ifadelerini

kullandı.

�

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ezerek yolumuza devam edeceğiz

GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?

1199 MMaayyııss Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nda
Samsun Tütün İskelesi'nde konuşan
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, “Türkiye’nin pek çok yerinden
gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak,
atalarımızı, o büyük emek sahibi bü-
yüklerimizi hürmetle anarak iktidar
yolculuğumuzu başlatıyoruz” dedi.Akşener, “19Mayıs 1919 ruhuile buradayız. Asılbiz büyüklerinumudu sizsiniz.Geleceğimiz değil,bugünümüz sizsi-niz. Ey Türk gen-çliği gücününfarkında mısın?”diye konuştu. 

�

Yolculuğumuzu başlatıyoruz

YIL: 18    
SAYI: 5345  FİYAT: 75 Krş

20 MAYIS 2022 CUMA

EVLİLİK TEKLİFİ ONDAN GELDİ

4 MECLiS ÜYESi GRUP KARARINA UYMADI22001111 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından

FİBA Holding'e satılan, sonrasında CHP'lilerin açtığı dava

sonucunda satışı iptal edilen Swiss Otel arazisi yeniden Meclis

gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı tek-

lif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Satış kararı, bütün

grupların oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4

meclis üyesi ‘hayır’ oyu kullandı. İYİ Partili meclis üyeleri Bora

Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri Özgür Öz ve

Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak

‘hayır’ oyu verdi. AK Partili Faruk Gökkuş, İBB yönetimini

zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını söyledi. 

� CHP’LiLER BU ÇELiŞKiYi iZAH ETMEK ZORUNDAHHuukkuukk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi 

Muhammet Kaynar, teklifin kendilerinin değil idarenin

teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi. Muhammet

Kaynar, daha önce satışın iptali için dava açan CHP'li Meclis

üyelerinin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki ol-

duğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü

Tarık Balyalı ise o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru

yaptığını dile getirerek, “Sadece tek bir firmanın katıldığı, 

rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşla-

rımızı haklı bulmuştur” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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İBB Meclisi, mülkiyeti belediyede olan, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel

arazisinin satışına onay verdi. CHP bu satışa Kadir Topbaş döneminde itiraz etmiş, dönemin meclis 

üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edilmişti. Önceki gün ise AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin

‘evet’ oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, grup kararlarına aykırı oy kullandı
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SESiMiZ DAHA GÜR CIKACAKÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu üyeleri, 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kış, bundan sonra seslerinin daha gür

çıkacağını söyledi. İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine üretimi konuşmalıyız” dedi

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI KONUŞMALIYIZ

BARIŞ KIŞ

HABER

PİSTLER KALABİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet

Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıt-

ladı. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi

hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Oyun parklarıyla, kül-

türel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. Şimdi-

den ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri

kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler 

dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline

getirmek için zenginleştireceğiz" dedi.
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Doğum yapmış gibihissettim!HABERİN DEVAMISAYFA 16’DA

Kemal Kılıçdaroğlu
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Meral Akşener

TERÖRE DESTEĞİ KESSİNLER

AAKK PPaarrttii Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer

Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO
üyeliği için başvurusu hakkında 
“Terör örgütlerine desteği kesmelerini
istiyoruz. Hem NATO içindeyiz hem
de bize silah ambargosu uyguluyorsu-nuz. Böyle bir şey kabul edile-mez” dedi. Çelik,“Türkiye, NA-TO'ya üye olmakisteyenlerin NATO'nun pren-siplerine uygunolarak davranma-sını istiyor” açıklamasını yaptı. 

�

Bize ambargo uyguluyorlar!

Ömer Çelik

HİBE ARAÇ ALMAYACAĞIM

AAnnkkaarraa’’ddaa yapılan Türkiye Bele-
diyeler Birliği  toplantısında ko-

nuşma yapan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz; “Genel siyasette yaşa-
nan çatışma dilini, protesto dilini ne
olur Türkiye Belediyeler Birliği çatısı
altına sokmayalım. Bu birliklerdeki
birliktelikler siyasi tartış-malara kurban edilmeye-cek kadar değerli” dedi.Yılmaz, TBB daimi encümen üyesi sıfatını taşırken birlikten araç hibesi almayacağını vurguladı. I SAYFA 5

�

TBB’yi kurbanetmeyelim!

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE MAHKEMEYE VERDİKLERİ SATIŞ KARARINA ŞİMDİ EVET DEDİLER
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SELVİ 
SARITAÇ

HABER

11 yıl önce 'hayır' dedikleri satış kararına şimdi 

'evet' demelerini savunan Tarık Balyalı, “Rekabet 

şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar

güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu

satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık” dedi. 

Balyalı'ya tepki gösteren Meclis 1. Başkanvekili 

Zeynel Abidin Okul ise “İstanbul'a çok değerli 

hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başka-

nına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum'' diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ’A GÜVENMİYORDUK!

1199 MMaayyııss Atatürk'üAnma Gençlik ve SporBayramı bütün Türkiye'decoşku içinde kutlandı. Kadı-köy'de etkinlikler kapsamındadalgıçlar, İngiliz ressam NedPamphilon'un Atatürk'ün mavi
gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ile TürkBayrağı'nı denizde açtı. Büyük-

çekmece'de ise bisiklet akrobasi,
jimnastik, güreş, zumba, pilates
gösterileri ve halk dansları ekipleri gösterği düzenledi. 

�

AAttiiyyee,, Türkiye'nin ilk fusion pop albümü‘Deli İşi’ni dinleyicileriyle buluş-
turuyor. Dokuz şarkıdan oluşan

Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin
dokuz yıl aradan sonra yayınladığı ilk
albüm. Niladri Kumar, Kala Ram-
nath, Rakesh Chaurasia, Sabir Khan
gibi dünyaca ünlü maestroların yer al-

dığı albüm Yunanistan, Hindistan
ve Türkiye‘de kaydedildi. Atiye bu 

albümde asırlardır varolan, kadim
enstürmanlar kullandı.   I SAYFA 2

HAVADA KARADA HER YERDE 

�

ÖLÜME DAVETİYE!
AAvvccııllaarr’’ddaa bar sahibinin,Gurbet T. adlı kadınaonsuz yaşayamayacağını söy-

ledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü. I SAYFA 3
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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3 Ağustos 2022 tarihinde Rusya barış 
birliklerinin geçici olarak yerleştiği 
bölgede bulunan silahlı Ermenilerin 

ateş açmasıyla 18 yaşındaki bir Azerbaycan 
askeri şehit oldu. Bunun üzerine Azer-
baycan ordusu Bayraktar TB-2’lerin de 
desteğiyle bölgeye “İntikam Operasyonu” 
ismi verilen bir operasyon düzenledi. İkinci 
Karabağ Savaşı’nda ağır yenilgi alan ve 
Nikol Paşinyan’ın imzaladığı 10 Kasım bil-
dirisinin uygulanmasına karşı çıkan Ermeni 
tarafı Laçın koridorunu psikolojik bir direnç 
noktası olarak görüyor ve buradan çıkmaları 
durumunda bölgedeki silahlı Ermenilerin 
tamamen etkinliğini kaybedeceklerini düşü-
nüyorlar.

Operasyonun gerekçeleri
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıkla-
masına göre operasyonun iki önemli nedeni 
mevcut: Azerbaycan askerinin şehit edil-
mesine karşılık vermek ve yasadışı Ermeni 
silahlı birliklerinin Laçın koridoru yakınlı-
ğındaki bazı stratejik yüksekliklere sızma 
girişimini önlemek. Azerbaycan Dışişleri 
Bakanlığı da söz konusu olaylarda bütün 
sorumluluğun Ermenistan’ın askeri ve siyasi 
liderliğinde olduğunu belirterek, Erme-
nistan’ın 10 Kasım bildirisini ihlal ettiğine, 
silahlı Ermenileri bölgeden hala çıkarma-
dıklarına dikkati çekiyor. Ermenistan tarafı, 
Azerbaycan’ın başarılı askeri operasyonu-
nun ardından ise alternatif yolun Ermenis-
tan kısmının yapımına başladıklarını ilan 
ettiler ve Laçın’da işgal döneminde yerleşti-
rilen Ermenilerin 25 Ağustos’a kadar bölge-
yi terk etmeleri gerektiği talimatını vermek 
zorunda kaldılar. Bu tarihte aynı zaman 
Rus barış birliklerinin de Laçın’dan çıkması 
planlanıyor. Ermenistan kaynaklarının ver-
diği bilgilere göre, Azerbaycan ordusunun 
düzenlediği operasyon sonucunda 19 silahlı 
Ermeni yaralandı ve bunların dördü etkisiz 
hale getirildi. Bunun dışında askeri mü-
himmatları ve araçları Bayraktar TB-2’lerle 
imha edildi. Düzenlenen operasyon sonu-
cunda iki dağ ve birkaç stratejik yükseklik 
Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Bu 
durumda Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı 
Hankendi, Azerbaycan ordusu tarafından 
üç taraftan kuşatıldı. Olayların asıl nedeni 
ise Ermenistan’ın 10 Kasım üçlü bildirisinin 
şartlarını yerine yetirmekten kaçınarak, 
Laçın koridorundan çıkmak istememesi ve 
silahlı Ermenilerin bölgeden hala çıkartıl-
mamış olmasıdır.

Laçın’ın önemi
Ermenistan sınırında bulanan Laçın ili Ma-
yıs 1992’de Ermenistan ordusu tarafından 
işgal edilmişti. İşgalden önce Laçın’ın nüfu-
su ağırlıkla Azerbaycan Türkleri, az sayıda 
Kürt ve birkaç Ermeni’den oluşuyordu. 30 
yıl işgal altında kalan Laçın’a yurt dışından, 
özellikle Lübnan ve Suriye’den gelen Erme-
niler yasa dışı olarak yerleştirildi ve bölgede 
diaspora Ermeni’lerinin yardımıyla yerleşim 
yerleri yapıldı. Laçın’ın bazı köyleri 2020’de 
Azerbaycan ordusu tarafından işgalden 
kurtarıldı. 10 Kasım bildirisiyle Ermeni or-
dusu Laçın’ın tamamından çıkmak zorunda 
kaldı. Laçın aynı zamanda Azerbaycan’ın 
Ermenilerin yaşadığı Hankendi şehri ile 
Ermenistan’ı bağlayan bir koridordur ve bu 
koridor Laçın şehrinden geçer. Bu nedenle 
üç yıllık bir süre zarfında Laçın, Rus barış 
birliklerinin denetiminde bölgede 
yaşayan sivil Ermenilerin hareketi 
için tahsis edildi. 10 Kasım bildiri-
sinin 6. maddesine göre ise bu üç 
yıl içinde Laçın’a alternatif bir yol 
yapılacaktı ve Rus barış birliğinin 
denetiminde sivil Ermeniler bu 
alternatif yolu kullanacaktı. İster 
Laçın’da isterse de alternatif 
koridorda vatandaşların, araçların 
ve yüklerin hareketinin güvenliği-
ni ise Azerbaycan devleti garanti 
edecekti. Dolayısıyla, Azerbaycan 

tarafı bildiriye uygun bir şekilde Laçın’a 
alternatif yolun yapılmasına başladı ve 
Ermenistan sınırına kadar olan alternatif 
yolu Temmuz 2022’de tamamladı. Yolun 
tamamlanmasıyla Laçın şehrinden çıkması 
gereken Ermenilerden itirazlar gelmeye 
başladı. Özellikle Suriye ve Lübnan’dan 
bölgeye yerleştirilen Ermeniler ve onla-
rı destekleyen radikal gruplar Laçın’dan 
çıkmayacaklarını ve gerekirse savaşacak-
larını bildirdiler. Ermenistan hükümeti ise 
Azerbaycan’ın yolu tamamladığını bilmesine 
rağmen alternatif yolun Ermenistan kısmını 
yapmamak için süreci son ana kadar uzattı. 
Laçın’dan çıkmamak için Ermenistan tarafı 
yol yapımını geciktirirken Karabağ’daki 
silahlı Ermeniler süreci sabote etmek için 
Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenledi. 
Son olarak 3 Ağustos’taki saldırı sonucu bir 
Azerbaycan askeri şehit olunca “İntikam 
Operasyonu” başlamış oldu.

Ermeniler bildiriyi ihlal ediyor
İkinci Karabağ Savaşı’nda ağır yenilgi alan 
ve Nikol Paşinyan’ın imzaladığı 10 Kasım 
bildirisinin uygulanmasına karşı çıkan 
Ermeni tarafı Laçın koridorunu psikolojik 
bir direnç noktası olarak görüyor ve bura-
dan çıkmaları durumunda bölgedeki silahlı 
Ermenilerin tamamen etkinliğini kaybede-
ceklerini düşünüyorlar. Dahası, Laçın’dan 
çıkmalarıyla birlikte Azerbaycan’ın, bildiri-
nin Rus barış birliklerinin 2025’te bölgeden 
çıkartılması dahil diğer maddelerini de zorla 
kabul ettireceğini düşünüyorlar. Bölgede 
hala varlığını sürdüren Ermeni askerleri ise 
onlar için bu direncin en önemli dayanağı. 
Nitekim olaylar patlak vermeden önce de 
temmuz ayında Ermeni Hraparak gazete-
sinde Ermeni halkının Laçın’ı unuttuğuna 
dikkat çekiliyor ve bölgeyi terk etmemeleri 
gerektiği vurgulanıyordu. Yani Ermenistan 
tarafının bildirinin uygulanmasında yapa-
cakları aksilik operasyon yapılmadan önce 
açıkça ortadaydı. Ermenistan tarafı, Azer-
baycan’ın başarılı askeri operasyonunun 
ardından ise alternatif yolun Ermenistan 
kısmının yapımına başladıklarını ilan ettiler 
ve Laçın’da işgal döneminde yerleştirilen 
Ermenilerin 25 Ağustos’a kadar bölgeyi 
terk etmeleri gerektiği talimatını 10 Kasım 
bildirisinin 4. maddesine göre, Rus barış bir-
liklerinin bölgeye girmesine paralel olarak 
bölgedeki Ermeni silahlıların çıkartılması 
gerekiyordu. Fakat Ermenistan tarafı bu 
maddeyi ihlal ederek Ermeni silahlıları böl-
gede tutmaya devam etti. Öyle anlaşılıyor ki 
Ermenistan tarafı bunu alışılmış bir durum 
haline getirmeyi arzuluyor. Bölgede iki 
çeşit Ermeni silahlı birliği bulunmaktaydı: 
Ermenistan devletinin askerleri ve Karabağ 
Ermenilerinin silahlıları ki Azerbaycan dev-
leti bunları yasa dışı silahlı birlikler olarak 
tanımlıyor. Ermenistan uzun süre bölgede 
kendi askerlerinin olduğunu inkar etmiş 
olsa da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sert 
açıklamalarından sonra bunu kabul etmek 
zorunda kaldılar.

İhmal etmekte ısrar ediyorlar
Cumhurbaşkanı Aliyev, temmuz ayında 
Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetki-
lisinin haziran ayına kadar Ermeni silahlıla-
rının bölgeden çıkartılması için söz verdi-
ğini fakat bu sözün yerine getirilmediğini 
bildirdi. Bu açıklamadan sonra Ermenistan 

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı 
Armen Grigoryan eylüle kadar Er-
menistan askerlerinin çıkartılacağını 
fakat Karabağ’da silahlı Ermenile-
rin kalacağını bildirerek 10 Kasım 
bildirisinin maddesini ihlal etmekte 
ısrar ettiklerini gösterdi. Azerbaycan 
ordusunun İntikam Operasyonu’n-
dan sonra Ermenistan Bakanlar 
Kurulunda konuşma yapan Nikol 
Paşinyan ise Rus barış birliklerinin 
geçici olarak bulunduğu Azerbay-
can’ın Karabağ bölgesinden Ermeni 

ordusunun çıkartılmamasını iki nedene da-
yandırdı: Birincisi, Azerbaycan’ın bölgedeki 
Rus barış birliklerine uluslararası bir görev 
belgesinin verilmesine karşı çıkması. İkin-
cisi, hangi maddeleri ihlal ettiğini açıklaya-
masa da Azerbaycan’ın 10 Kasım bildirisinin 
bazı şartlarını ihlal ettiği iddiası.

Ermeniler zararlı çıkacak
Paşinyan’ın bu açıklaması 10 Kasım bildirisi-
nin açık şekilde Ermenistan tarafından ihlal 
edilmesinin itirafı anlamına geliyor. Zira bu 
açıklama şimdiye kadar Ermeni silahlıları-
nın bölgeden çıkartılmamasının bildiriden 
bağımsız olarak Ermenistan tarafından 
bir pazarlık unsuru olarak kullanıldığının 
göstergesidir. Paşinyan’ın ileri sürdüğü 
yukarıdaki iki neden bildiride yer almazken, 
Ermeni silahlılarının çıkartılması açıkça 
yer alıyor. Paşinyan, ayrıca Azerbaycan’ın 
Batısı ile Nahçıvan arasında yol vermeye 
hazır olduklarını fakat bunun daha kısa 
olan ve inşası yüzde 57 oranında tamamla-
nan Cebrayıl-Zengilan-Nahçıvan değil de 
Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki Kazak 
ile Nahçıvan arasında olmasını istedikle-
rini söyledi. Cebrayıl-Zengilan-Nahçıvan 
yolunun yapımına İran da karşı çıkıyor ve bu 
durum da Ermenistan’ı cesaretlendiriyor. 

ERMENERMENiiSTAN BARISISTAN BARISI
TEHDTEHDiiT EDT EDiiYORYOR
Ermenistan İkinci Karabağ Savaşı sonrası imzalanan 10 Kasım üçlü bildirisinde üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmeyerek bölgesel barışı tehdit etmeye başladı

GÖRÜLDÜĞÜ üzere, 
İkinci Karabağ Savaşı 
sonrası imzalanan 
üçlü bildiri konusunda 
Ermenistan üzerine dü-
şen sorumlulukları ye-
rine getirmemektedir. 
Büyük umutlar besle-
nen bildirinin maddele-
rine ilişkin Ermeni ta-
rafının somut adımlar 
atmaması neticesinde 
bölgesel barış tehdit 
altında. Bu nedenle de 
Azerbaycan güç kullan-
mak zorunda kalıyor 
ve Ermenistan ancak 
bundan sonra hareke-

te geçiyor. Nitekim 3 
Ağustos’ta düzenlenen 
operasyonun ardından 
Ermenistan apar topar 
askerlerini bölgeden 
çıkardı ve alternatif yo-
lun yapımına başladı. 
Ancak bu tutumunun 
aksine Ermenistan’ın 
üzerine düşen görevi 
ivedilikle yerine ge-
tirmesi bölgesel barış 
için elzemdir.ermek 
zorunda kaldılar. Bu 
tarihte aynı zaman 
Rus barış birliklerinin 
de Laçın’dan çıkması 
planlanıyor.

Somut adımlar atılmalı

Almanya’da KDV düşecek

SCHMİDT, 
yerel bir gazete-
cinin “Seçim 

yasasını değiştirecek 
misiniz?” sorusu üzeri-
ne sinirlenerek, yüksek 
sesle iddiaların asılsız 
olduğunu söyledi. 
Christian Schmidt, 
neredeyse bağırarak “Önce-
likle çok net olmak istiyorum. 
Saraybosna’da ya da başka 
bir yerde hiçbir şekilde seçim 
yasasını değiştireceğimi söy-
lemedim. Bu ülkenin siyaset-
çileri de 15 yıldır bu kanunu 
değiştiremedi.” ifadelerini 
kullandı. Sorulan soruya ve 
konuşulanlara “çöp” benzet-
mesi yapan Yüksek Temsilci, 
“Bu sorularınızı lütfen gidin 
onlara (ülkedeki siyasetçi-
lere) sorun. Onlara neler 
yaptıklarını sorun. Bosna 
Hersek’te herkesin birbirini 
suçladığı bu durumdan sıkıl-
dım.” diye konuştu.

Avrupa Birliği’ne giden 
yol bu değil
Ülkede uzun süredir devam 
eden seçim yasası refor-
munun aylardır bir sonuca 
vardırılamadığına dikkati 
çeken Schmidt, “Arkadaşlar, 
Avrupa Birliği’ne giden yol 

bu değil. Oturmak ve 
bu konuyu konuşmak 
zorundasınız.” dedi. 
Schmidt, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu insanlar 
oy vererek seçtikleri si-
yasilerin, şikayet etme-
lerinin dışında çalışma-
larını da hak ediyorlar. 

Asıl kilit sorun bu. 4 yıldır 
faaliyet gösteremeyen Bosna 
Hersek Federasyonu’nun 
işlevselleşmesini istiyorum. 
Bunun için çabalıyorum. Ama 
yine de birileri bu durumdan 
mutsuz. Ben oturmak için bu 
ülkede değilim, bu ülke için 
çalışıyorum. Burası insanların 
hayatını kaybettiği bir şehir. 
Politik oyunlar oynamak için 
burada değiliz. Bu ülkede 
siyasiler, politik oyunlar oy-
nuyorlar ve ben bu durumdan 
sıkıldım.”

Hakaret kabul edeceğim
Ülkedeki siyasilerin birbirini 
suçlamaya devam etmelerini 
asla kabul etmeyeceğinin 
altını çizen Schmidt, “Hayır. 
Oturun, çalışın ve yapıcı olun. 
Eğer biri kalkıp ülkenin top-
rak bütünlüğünü savunmadı-
ğımı söylerse, bunu kişisel bir 
hakaret olarak kabul edece-
ğim.” şeklinde konuştu.

SEÇİM YASASI
SORUSU SİNİRLENDİRDİ
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkede uzun 
zamandır tartışmalara sebep olan “seçim yasasını değiştireceği” iddi-
alarıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine öfkesine hakim olamadı

SCHMİDT
yerel bir gazete-
cinin “Seçim 

ALMANYA’DA enerji krizi 
nedeniyle artan fiyatların 
önünde geçmek ve vatandaş-
ların karşı karşıya kaldığı mali 
yükü azaltmak için geçişi bir 
süre doğal gaza uygulanan kat-
ma değer vergisi (KDV) oranı-

nın yüzde 
19’dan 
7’ye 
düşürü-
leceği 
açıklandı. 
Almanya 

Başbakanı Olaf Scholz, Ber-
lin’de yaptığı açıklamada, gaz 
şirketleri için alınacak zorunlu 
katkı payının gaz tüketici-
lerine ek yük getirmemesi 
konusunda hükümetin fikir 
birliği içinde olduğunu söyledi. 
Hükümetin bu nedenle doğal 
gaza uygulanan KDV’nin geçi-
ci olarak yüzde 7’ye düşürme 
kararı aldığını belirten Scholz, 
bu uygulamanın 31 Mart 
2024’e kadar geçerli olacağını 
kaydetti. 

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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CARLO Goldoni’nin 
yazdığı Aslı Öngören’in 
yönettiği İki Efendinin 

Uşağı; 26, 27 Ağustos tarihlerin-
de 21.00’de sahneleniyor. İtal-
yan Tiyatrosu’nun en tanınmış 
isimlerinden biri olan Goldoni, 
tiyatroya getirdiği yenilikler 
ve yazdığı oyunlarla 18. yüz-
yılın tiyatro geleneği üzerinde 
derin izler bırakmıştır. Goldoni 
oyunları Commedia Dell’Arte 
geleneğini modernleştirerek 
maskeli, kalıplaşmış tipler 
yerine gerçek kişiler, gevşek 
olay örgüsü yerine metne dayalı 
sağlam bir olay örgüsü getir-
miştir.  Commedia Dell’Arte 
dünyası her an her şeyin olabile-
ceği, tekinsiz, sınırların kalktığı, 

her türlü aşırılığın, abartının 
mümkün olduğu bir dünyadır. 
Oyuncuların renkli kostümleri 
ve maskeler İtalya’nın Venedik 
şehrinin karnaval geleneğini 
yansıtır. Oyunun biletleri, gişe-
lerden, https://sehirtiyatrolari.
ibb.istanbul/  adresinden ve İBB 
Şehir Tiyatroları mobil uygula-
masından temin edilebilir.

Oyun ne anlatıyor?
Pantolone, kızı Dottore’yi oğlu 
Slvio ile evlendirmeye karar 
vermiştir ve evinde bir tören 
düzenler. Gençler birbirlerine 
aşıktır ancak daha önce Pantolo-
ne’nin kızını evlendirme sözünü 
verdiği ve öldüğünü sandıkları 
Federico Rasponi’nin bu törene 

gelmesiyle işler karışır. Sözlü 
gelenekten beslenen İtalyan 
Halk Tiyatrosu Commedia Dell 
Arte’nin seçkin örneklerinden 
biri olan ve uşak Truffaldi-
no’nun kurnaz hazırcevaplığı 
ile ilerleyen oyun izleyicilerine 
keyifli bir seyir sunuyor. Carlo 

Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngö-
ren’in yönettiği oyunda, Çağlar 
Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, 
Eraslan Sağlam, Hamit Eren-
türk, Mert Tanık, Murat Bavli, 
Müslüm Tamer, Seda Çavdar, 
Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, 
Yılmaz Aydın rol alıyor.

19’UNCU Uluslararası Gümüşlük Müzik Fes-
tivali, dün gece, Bodrum’un tarihi değerleriyle 
öne çıkan şirin balıkçı kasabası Gümüşlük’te 

düzenlendi. Gümüşlük’teki Antik Taş Ocağı’nda 
gerçekleştirilen festivalde, Bahçeşehir Üniversitesi 
Konservatuvarı eğitmenleri ‘Beethoven’ı Anlatmak’ 
adı altında teatral konser sundu. Beethoven’ın eser-
leri, kemanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar 
Müdürü Dr. Erman Türkili ve piyanoda Müzik Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Hyun Sook Tekin tarafından 
yorumlandı. Beethoven’ın hayatından kısa sahneler 
ise Adnan Ata Yiğit tarafından canlandırıldı. Doç. 
Dr. Elif Baş İyibozkurt’un kaleme alıp yönettiği 
performans, klasik müzik dinletilerine yeni bir boyut 
katarak Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisiyle 
karşılandı.

Sanata destek
Konser sonrasında Festival Sanat Danışmanı Piyanist 
Gülsin Onay, “Çok farklı bir konsept ve festivalimiz-
de bir ilk, teatrel bir müzik akşamı yaşadık” diyerek 
teşekkür etti. Ardından Onay BAU Mütevelli Heyet 
Başkanı Enver Yücel’i ve BAU Konservatuvar Di-
rektörü Aslıhan Umar’ı sahneye davet etti. Yücel de 
“Her zaman sanatın ve sanatçının yanında yer alan 
Bahçeşehir Üniversitesi olarak, 20’nci yılında Ulus-
lararası Gümüşlük Müzik Festivali’ni desteklemek 
istiyoruz” dedi.

Konserde yer alan sanatçıları ve festivalde emeği 
geçenleri tebrik eden Yücel, “Harika şeyler yapıyor-
sunuz” diye konuştu. Daha sonra sahneye gelen Türk 
Halk Müziği sanatçısı Ümit Tokcan da, ‘Hekimoğlu’ 
isimli türküyü seslendirdi.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 

yazdığı Aslı Öngören’in 
yönettiği İki Efendinin 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Açık Hava Yaz Oyunları’nda 
buluşturuyor. Şehir Tiyatroları, tiyatro tutkunlarının karşısına İtalyan Halk Tiyatrosu’nun en önemli oyunlarından İki Efendinin Uşağı ile çıkıyor

Zorlu PSM’nin 10. sezon açılışı, 16 Eylül’de besteci ve piyanist Fazıl Say’ın 
yeni eseri “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeriyle gerçekleşecek

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar eğitmenleri-
nin, bir ilk olarak kabul gören teatral konseri ‘Beetho-
ven’ı Anlatmak’, 19’uncu Uluslararası Gümüşlük Müzik 
Festivali sahnesinde klasik müzikseverlerle buluştu

BAHÇEŞEHİR’DE
MÜZİK KEYFİ

BUGÜNE kadar 
ardı ardına 
yaptığı klipleriyle 

müzik dünyasında bir 
ilke imza atan İbrahim 
Bağış, yeni teklisiyle 
yine hedefi 12’den 
vurmaya hazırlanıyor. 
Bağış,  klibinde ünlü 
manken ve sunucu Elif 
Ece Uzun’u oynattı. 
Tuğba Özay başta olmak 
üzere dünyaca ünlü Rus 
ve Ukraynalı modelleri 
kliplerinde oynatarak 
başarıdan başarıya 
koşan İbrahim Bağış, 

söz ve müziği kendisine 
ait olan ‘Hey Can’isimli 
yeni şarkısının klibi için 
Elif Ece Uzun ile ka-
mera karşısına geçti. İs-
tanbul’da çekilen klibin 
yönetmenliğini ise Ali 
Eşitmez yaptı. Elif Ece 
Uzun ile kamera karşısı-
na geçmekten inanılmaz 
keyif aldığını dile getiren 
İbrahim Bağış,’Elif 
hanım gerçekten başarılı 
bir isim. 20 kişilik bir 
ekip ile çekilen klibin 
büyük çıkış yakalayaca-
ğına inanıyorum’dedi.

BUGÜNE 
ardı ardına 
yaptığı klipleriyle 

İTALYAN TİYATROSU İSTANBUL’DA

Ses getirecek bir klipSes getirecek bir klip
Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla ger-
çekleşti. 3 gün süren festivalde çeşitli gösteriler, şenlikler, sinema gösterimleri, sergiler, 
halk dansları gösterileri, ödüllü turnuvalar ve yarışmalar düzenlenirken; ünlü sanatçılar 
Haluk Levent, Zara ve Yıldız Tilbe en güzel şarkılarıyla Silivrilileri adeta mest etti

SSiiLLiiVRVRii’DE RUYA ’DE RUYA 
GGiiBBii FEST FESTiiVALVAL
Silivri Belediyesi tarafından 

düzenlenen geleneksel fes-
tivalleri yaşatmak ve ilçenin 

ünlü lezzetlerini tüm Türkiye’ye 
tanıtmak amacıyla düzenlenen 
60. Yoğurt Festivali büyük bir 
coşkuyla gerçekleşti. 3 gün 
süren festivale Silivri’de yaşayan 
on binlerce kişi katılım gösterdi. 
Belediye önünden yapılan renkli 
açılış korteji ile başlayan festival 
kapsamında; ödüllü turnuvalar, 
geleneksel yoğurt mayalama ve 
yoğurt yeme yarışması, balık 
tutma yarışması, karaoke ya-
rışması, uçurtma şenliği, çocuk 
şenliği, çocuk sineması, balon-
cuk gösterisi, çeşitli sergiler ve 
yöresel halk oyunları gösterileri 
düzenlendi. Yarışma ve turnu-
valarda dereceye girenler altın 
ve para ödüllerinin sahibi oldu. 
Festivalin ilk gününde Silivri’nin 
dillere destan lezzetlerinden biri 
olan Silivri Yoğurdunun, Türk 

Patent ve Marka Kurumu tara-
fından coğrafi işaretli bir ürün 
olarak tescillendiği müjdelendi. 
Rüya gibi geçen 60. Yoğurt 
Festivali’nin sahne programla-
rında ise ünlü sanatçılar Haluk 
Levent, Zara ve Yıldız Tilbe en 
güzel şarkıları ve performansla-
rıyla Silivrilileri adeta mest etti.

Silivri barışın adresidir
Festivalin son gününde bir 
konuşma yapan Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, “To-
humun toprakla, alın terinin, 
emeğin hasatla buluştuğu, 
yeşilin maviyle, denizin ormanla 
el ele tutuştuğu, aşkın sevgiyle, 
hoşgörünün kardeşlikle kucak-
laştığı güzel şehrim Silivri… Ne 
güzelsin, ne büyüksün Silivri… 
Bu şehir ki antik çağlardan beri 
birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış, huzurun, mutluluğun, 
bolluğun, bereketin, barışın ve 
kardeşliğin daima adresi olmuş. 
Üzerine hikâyeler yazılmış. 

Orhan Gazi ile Bizans Prensesi 
Teodora’nın nikahına şahitlik 
etmiş. Piri Mehmet Paşa’ya 
yurt olmuş. Osmanlı’nın batıya 
açılan kapısı, Evlad-ı Fatihanla-
rın, Alplerin, Erenlerin yareni 
olmuş, onları ağırlamış. Bugün 
de verimli topraklarıyla, de-
releri, ormanları, denizi, inci 
gibi sahilleriyle Türkiye’nin 
parlayan yıldızı, marka kenti 
olmuş. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri aşkla, sevgiyle, hiç 
eksilmeyen enerjimizle, tüm 
gücümüzle bu şehre, bu şehrin 
güzel insanlarına hizmet edi-
yoruz, hizmetkârlık yapıyoruz. 
Ne mutlu ki bu şehre hizmetkâr 
olmayı, hizmet etmeyi bize nasip 
etti Cenab-ı Allah ve bu şehrin 
güzel insanlarına, sizlere, bu 
şehre beni hizmetkâr ettiğiniz 
için sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum. İyi ki varsınız. İyi ki biriz, 
iyi ki beraberiz. Sevgili Silivrili 
hemşehrilerim… 60. Geleneksel 
Silivri Yoğurt Festivali’nde be-

raberiz. Final gecemiz, üçüncü 
gecemiz. Eğleniyoruz, coşkuyla 
kutluyoruz. Kültürden sanata, 
spordan birçok etkinliğe kadar 
7’den 77’ye herkes bu festivalde 
bir şeyler buldu. Tabii ki güle-
ceğiz, tabii ki eğleneceğiz ama 
üretmeyi, çalışmayı, üreterek 
yaşamayı asla unutmayacağız. 
Çok çalışacağız, alın terimizi, 
emeğimizi bu topraklardan, 
İstanbul’un en verimli toprak-
larından eksik etmeyeceğiz. 
Haysiyetimizi kaybetmeyeceğiz. 
Üreterek yaşayacağız, çalışarak 
yaşayacağız ve hep beraber mar-
ka kent Silivri’yi inşa edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle festi-
valimize emek veren tüm mesai 
arkadaşlarıma, sponsorlarımıza, 
iş insanlarımıza ve bu festivali 
renklendiren, renk katan Siliv-
ri’nin güzel insanlarına teşekkür 
ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki 
bizimlesiniz. Hepinizi Cenab-ı 
Allah’a emanet ediyorum. Sağ 
olun, var olun.” dedi.

MÜGE CESUR ÖZMEN

KONUYA ilişkin 
yapılan açıklama-
ya göre, Fazıl Say’ın 

Zorlu PSM’nin siparişi üze-
rine viyolonsel ve piyano için 
bestelediği eser, aynı zamanda 
bestecinin yüzüncü eseri olma 
özelliğini de taşıyor. Konserde, 
sanatçıya genç çellist Jamal 
Aliyev eşlik edecek. Medya 

sanatçısı Refik Anadol’un, 
Say’ın yeni eserinden aldığı il-
hamla, yapay zeka teknolojisini 
kullanarak tasarladığı dijital 
veri heykeli de Lalin Akalan 
küratörlüğünde izleyiciyle 
buluşacak. Konserde ayrıca 
“Dört Şehir” sonatı ile Cesar 
Franck’ın viyolonsel piyano 
sonatı seslendirilecek.

16 EYLÜL’DE SAHNEDE16 EYLÜL’DE SAHNEDE
KONUYA 
yapılan açıklama-
ya göre, Fazıl Say’ın 

SON dönemin göz dolduran isimlerinden 
Sevda Deniz Karali, 2020 yılından bu yana 
yayınladığı şarkılarla müzikal kariyerinde 

görkemli bir giriş yaptı. Kendi parçalarının yanı 
sıra cover tekliler yayınlayan, YouTube’da yaka-
ladığı başarıyı daha geniş kitlelere ulaştıran Sevda 
Deniz Karali; hepimizin zihninde ve kulaklarında 
yer etmiş Mirkelam’ın “Bir Fotoğraf Çekinebi-
lir miyiz?” parçasını yeniden yorumladı.n “Bir 
Fotoğraf Çekinebilir miyiz?”, Sevda Deniz Ka-

rali’nin yorumu ve Pasaj 
& Garaj Müzik etiketiyle 
tüm dijital platformlarda 
yerini alacak. Farklı sanat 
dallarıyla da uğraşan 
Sevda Deniz Karali, soft 
ve renkli tarzıyla güncel 
akımların dışında bambaş-
ka bir atmosfer yaratarak 
bu şarkıya kendi yoru-
munu kattı. Sevda Deniz 
Karali, melodik ve yoğun 
hislerle dolu parçalarını 
2023 yılında bir albümde 
de toplayacak.

Farklı bir Mirkelam
SON 
Sevda Deniz Karali, 2020 yılından bu yana 
yayınladığı şarkılarla müzikal kariyerinde 



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

FUTBOLDA EV SAHİBİ:FUTBOLDA EV SAHİBİ:
ESENCAN HASTANESİESENCAN HASTANESİ

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

CİM Bom, Anthony 
Nwakaeme trans-
ferinde şimdilik 

geri adım attı. Menaceri 
tarafından Sarı-Kırmızılı 
kulübe önerilen Nijer-
yalı yıldıza teklif yapan 
Galatasaray Yönetimi, 
pazarlıklarda sürekli 
olarak fiyat artırma 
çabasına girilmesi ve 
başka kulüplerden alınan 
tekliflerin ortaya konul-
ması sebebiyle masadan 
çekildi. Teknik direktör 
Okan Buruk’un trans-
ferine onay vermesine 
karşın, Sarı-Kırmızılılar 
bu şartlarda Nwakae-
me transferini bitirmek 
istemiyor. 33 yaşındaki 
oyuncuya Galatasaray’ın 
1.1 milyon Euro önerdiği, 
menacerinin ise 2 milyon 
Euro’dan fazla bir ücret 
talebinde bulunduğu 
öğrenildi.

CİMBOM 
VAZGEÇTİ
Nijeryalı yıldız Anthony 
Nwakaeme’nin menaceri 
görüşmeler sırasında 
rakam yükseltip baş-
ka kulüpleri devreye 
sokunca, Galatasaray bu 
transferden geri çekildi

CİM 
Nwakaeme trans-
ferinde şimdilik 

Bölgedeki hastaneler 
arasındaki iletişimin 
kuvvetlenmesi, sağlık 

çalışanları ve yöneticilerin 
arasındaki dostluğu geliştir-
mek amacıyla sağlık kuruluş-
ları arası bu yıl 2’ncisi düzen-
lenecek olan 12 takımın yer 
alacağı futbol turnuvasının 
kura çekilişi Özel Esencan 
Hastanesinin ev sahipliğin-
de gerçekleşti.  Turnuvanın 
organizasyonunu yapan 
Gökhan Öksüz; “Futbol tur-
nuvasına katılan tüm sağlık 
kurumlarına ve Özel Esencan 

Hastanesinin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Taşkın Yeni-
dünya’ya misafirperveliği için 
teşekkürlerini iletti. Öksüz, 
“Sağlık çalışanları futbol 
turnuvası öncesi, her zaman 
sporun ve sporcunun yanın-
dayız’’ dedi.

Eylülde kupa verecekler
Yapılan kura çekilişi ardın-
dan ilk maçlar 06.08.2022 
tarihinde Büyükçekmece 
Okan Buruk stadında ilk 
düdük sesi ile başladı. Bi-
rinci grupta Medihause Tıp 
Merkezi,Türkiye Hastane-
si,Reyap Hastanesi,Florya 

Hastanesi,Avcılar Hospital ve 
Esenyurt Devlet Hastanesi yer 
alıyor.  07.08.2022 tarihinde 
ikinci grupta Gazi Osmanpaşa 
Hastanesi, Kolon Beylikdü-
zü Hastanesi, Özel Esencan 
Hastanesi, Medilife Hasta-
nesi, Medicana Beylikdüzü 
Hastanesi, Liv Hospital olarak 
ilk karşılaşmalar gerçekleşti. 
Gruplardan çıkan takımlar 
27.08.2022 tarihinde çeyrek 
final, 03.09.2022 tarihinde yarı 
final için ter dökecekler. Final 
karşılaşması ise 11.09.2022 
tarihinde yapılarak, şampiyon-
luk kutlaması ve kupa töreni 
gerçekleştirilecek.

HAKAN SONGUR

Özel Esencan Hastanesi bölgede hizmet veren sağlık kuruluşları ara-
sında bu yıl 2’ncisi düzenlenen futbol turnuvasında ev sahibi oldu

ICARDİ İSTANBUL’DAICARDİ İSTANBUL’DA
TRANSFERİN hızlı takımı 
Galatasaray, golcü için harekete 
geçti. Sarı Kırmızılı ekip PSG’den 

ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki 
Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yakın-
dan ilgileniyor.
Geçen sezon Galatasaray eski başka-
nı Burak Elmas’ın danışmanlığını 
yapan Luis Campos, sezon so-
nunda Paris Saint Germain 
ile anlaşmıştı. Fransız 
ekibinin kadrosun-
da revizyona 
gitme kararı 
alan Fran-
sız spor 
adamı, Ga-
latasaray’ın 
Icardi’yle temas 
etmesinin ardından 
Sarı-Kırmızılılarla bu transfer için 
görüşme yapıyor. Ancak oyuncuyu 

Premier Lig ekiplerinden Manchester 
United da istiyor. Icardi’nin eşi Wanda 
Nara aynı zamanda yıldız futbolcunun 

menajerliğini yapı-
yor.

Haber 
Glo-

bal’de yer alan habere göre; Fransız 
devi PSG’den ayrılması gündemde 
olan Mauro Icardi ve menajeri Wanda 
Nara’nın şu anda transfer görüşmeleri 
yapmak için İstanbul’da olduğu iddia 
edildi.  

Icardi’nin kariyer notları
Barcelona altyapısından yetiştikten son-

ra 2011 yazında toplam 325 bin 
euro bedelle Sampdoria, 

ardından 2013 yazın-
da 13 milyon euro 
karşılığı Inter’e 
geçen Icardi, adını 

burada duyurdu.
Inter’in kaptanlığını da 

yürüten Icardi, 2020 yazın-
da 50 milyon euro bonservisle 

PSG’ye geçti. PSG formasıyla 92 maça 
çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol atıp 10 
asist yaptı. 

Galatasaray’da transfer için � aş gelişmeler yaşanıyor. Fransız devi PSG’den ayrılması gündemde olan Mauro 
Icardi ve menajeri Wanda Nara’nın şu anda transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’da olduğu iddia edildi
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Galatasaray, golcü için harekete 
geçti. Sarı Kırmızılı ekip PSG’den 

CENGİZ ÜNDERCENGİZ ÜNDER
BİLMECESİBİLMECESİ

Göztepe taraftarda lider

LeBron’dan tarihi imza

SPOR Toto 1’inci 
Lig’de sezona 3 pu-
anla başlayıp pazar 

günü evindeki ilk maçta 
Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’u konuk edecek 
Göztepe’nin taraftarı Pas-
solig’de liderlik koltuğuna 
oturdu. 19 takımın mü-
cadele ettiği 1’inci Lig’de 
sarı-kırmızılı futbolseverler 
109 bin 615 adet passolig 
kartıyla tüm rakiplerini 
geride bıraktı. İyi günde 
kötü günde takımlarının 
yanında yer alan Göztepeli 
taraftarlar, birçok Süper 
Lig ekibinin taraftarını da 
geride bıraktı. Ligde Yeni 
Malatyaspor taraftarıları 
83 bin 947 adet passo-
lig alarak Göztepe’nin 
ardından ikinci sıraya adını 

yazdırdı. 

Tribünler tıklım tıklım 
İzmir’i aynı ligde temsil 
eden Altay’da taraftarlar 
23 bin 104 passolig kartı 
alırken, siyah-beyazlılar 
9’uncu sırada yer aldı. Altı-
nordu ise 8 bin 782 adetle 
13’üncü sırada bulundu. 
Erzurumspor karşılaş-
masında tribünleri tıklım 
tıklım doldurması bek-
lenen taraftarların kom-
bine biletlere de yoğun 
ilgi gösterdiği öğrenildi. 
Erzurumspor maçının bilet 
fiyatları ise 1’inci kategori 
409, 2’nci kategori 272.5, 
3’üncü kategori 136.5, 
4’üncü kategori 98, 5’inci 
ve 6’ncı kategori 38 TL 
olarak belirlendi.

SPOR 
Lig’de sezona 3 pu-
anla başlayıp pazar 

YAZ döneminin en flaş 
transfer hamlelerinden 
birini yapmak üzere 

Cengiz Ünder’i gündemine 
alan Galatasaray , milli fut-
bolcuyla temas halinde. Okan 
hocanın 25 yaşındaki oyuncu-
yu bizzat arayarak Sarı-Kır-
mızılı kulübe davet ettiği 
öğrenildi. Marsilya’daki yeni 
hocası Tudor’la anlaşamayan 

ve kulüp arayışına başlayan 
Cengiz’in ise transferiyle ilgili 
zaman talep ettiği bildirildi. 
Cengiz Ünder’in transferdeki 
önceliği Avrupa. Genç yıldı-
zın özellikle İspanya Ligi’ne 
gitmek istediği belirtiliyor. 
Ancak beklediği teklifleri ala-
mazsa, Cengiz’in Galatasaray 
transferine sıcak baktığı gelen 
haberler arasında.

Okan Buruk’un bizzat 
görüşerek Galatasaray’a 
davet ettiği Cengiz, trans-
feri konusunda düşün-
mek üzere süre talep etti

Henüz 13 yaşında olan 2.09 boyundaki İzmirli basketbolcu Emir 
Karabulut, İspanyol devi Barcelona altyapısına transfer oldu

YAZ 
transfer hamlelerinden 
birini yapmak üzere 

EGE Gençlik Basketbol Spor 
Kulübü’nde 7 yıl önce basketbola 
başlayan, yaşıtlarından çok daha 

uzun boyuna rağmen her iki elini etkili 
kullanabilmesi, dengesi ve saha içeri-
sindeki hareketliliğiyle öne çıkan genç 
oyuncuyu menajerleri aracılığıyla Barce-
lona keşfetti. 3 ay önce Barcolana altyapı 
yöneticileriyle görüşmek için İspanya’ya 
gidip burada Katalan ekibinde forma 
giyen milli yıldızımız Sertaç Şanlı’yla da 
bir araya gelen Emir, 22 Ağustos Pazar-
tesi günü ailesiyle birlikte yeni kulübünün 
yolunu tutacak. Özel bir kolejde okuyup 
İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca da bilen 
genç oyuncu, eğitim ve altyapı basketbol 
kariyerini Barcelona’da sürdürecek. 

Büyük bir mutluluk yaşadık
Babası Emrullah Karabulut’un boyu 2.10, 

annesi Havva Karabalut’un da 1.84 olan, 
en az 2.17 ölçülerine ulaşması beklenen 
Emir’i yetiştiren Ege Gençlik Antrenörü 
Güneş Özizmirliler, genç oyuncunun ka-
riyer yolunun çok açık olduğunu söyledi. 
Özizmirliler, “Daha önce Onuralp Bitim, 
Tanalp Şengün, Marcu Badiu gibi oyuncu-
ları bünyemizden çıkardık. Geçen yıl 2008 
doğumlu Kaan Yosun, Darüşşafaka’ya 
transfer oldu. Türkiye’de bir ilk olarak 13 
yaşındaki oyuncumuz Emir Karabulut’u 
Barcelona’ya transfer etmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Her iki elini mükemmel 
kullanan, top kontrolü boyu uzun olması-
na rağmen çok iyi olan, bu yaşlarda ken-
dinden daha kısa olan oyunculara rağmen 
hızlı, parmak hassasiyeti yüksek, temiz bir 
şutu olan bir oyuncu olarak Barcelona’ya 
gidiyor. Kariyerinde çok iyi yerlere gelece-
ğine inanıyorum” dedi. DHA

13 yaşında İzmir’den Barcelona’ya
EGE 
Kulübü’nde 7 yıl önce basketbola 
başlayan, yaşıtlarından çok daha 

LOS Angeles 
Lakers, LeBron 
James ile sözleşme-

sini 2 yıl daha uzattı. 2 yıl 
için toplam 97.1 milyon 
dolar kazanacak olan  37 
yaşındaki basketbolcu, 
532 milyon dolarlık garan-
ti ücretle NBA tarihinin 
en çok kazanan sporcusu 
olacak.

LOS 
Lakers, LeBron 
James ile sözleşme-



SÜPER Lig’in ilk hafta-
sında Ümraniyespor’a 3, 
Kasımpaşa’ya ise 6 gol 
atıp toplamda 9 kez rakip 
fileleri havalandıran Fener-

bahçe’de Teknik Direktör 
Jorge Jesus, takımın ofansif 
olarak daha da gelişmesi 
gerektiğini söyledi. Por-
tekizli çalıştırıcı, “Ofansif 

olarak daha iyi olmak 
zorundayız. Sezonun henüz 
başındayız. Henüz istediği-
miz seviyede değiliz. Halen 
geliştirmemiz gereken 
şeyler var. Hücumda daha 
iyi olmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Za-
manla gelişeceğiz ve 
daha güçlü olacağız” 
ifadelerini kullandı. 
Jesus takıma yeni 
katılan Alioski ile 
birlikte sakatlıktan 
çıkan İrfan Can 
Kahveci ve Mert 
Hakan’ın ise 
maç oyna-
dıkça fiziksel 
durumlarını 
tekrar kazana-
caklarını söyledi.

PETROL 
Ofisi, Fe-
nerbahçe 

ve Galatasaray 
kadın futbol takım-

larının isim ve forma 
göğüs sponsoru oluyor. 

Fenerbahçe ve Galata-
saray kadın futbol takım-
larına yönelik sponsorluk 
sözleşmeleri, her iki kulüple 
önümüzdeki günlerde dü-
zenlenecek törenlerle im-
zalanacak. 1 Eylül itibarıyla 
Petrol Ofisi’nde CEO’luk 
görevini üstlenecek olan 
Mehmet Abbasoğlu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Bu 
topraklarda, milli olanak-
larla doğmak, Türkiye’nin 
en köklü, en büyük şirketle-
rinden biri olmak ve sek-
törlerinin geleneksel lideri 
olmak, bir şirkete birçok 
alanda farklı sorumluluklar 
yükler. Bu bir sorumluluk 
duygusundan da öte, kurul-
duğumuz ilk günden bu yana 
Petrol Ofisi olarak taşıdı-
ğımız temel bir felsefedir. 
Bu doğrultuda, Türkiye’nin 
gelişimini destekleyen her 
projede, yenilikçi ve öncü 
olma misyonumuzla hareket 
ediyoruz. Spora destekleri-
mizi de anlık başarılardan 
uzak, Türkiye’nin geleceğine 
doğru atılan adımlar olarak 
görüyoruz. Türk futbolunun 
lokomotifi olan iki güzide 
kulüp, ebedi dost Fener-
bahçe ve Galatasaray ile 
bir arada olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

SPOR Toto Süper Lig 
‘de geride bıraktığımız 
sezonu şampiyon olarak 

tamamlayan Trabzonspor , 
bu sezona da 2’de 2 yaparak 
başladı. Trabzonspor, Umut 
Bozok un transferi için girişim-
lerini sürdürüyor. Geçen sezon 
kiralık olarak forma giydiği Ka-
sımpaşa’da attığı 20 golle Süper 
Lig’in gol kralı olan gurbetçi 
futbolcunun kulübü Lorient ile 
2 milyon Euro’ya anlaşmaya va-
rıldı. Umut’a da 1 milyon Euro 
yıllık ücret teklif eden bordo 

mavililer cevap bekliyor.

Umut Bozok’un kariyeri
Tam adı Umut Dilan Bozok 
olan futbolcu, 19 Eylül 1996 
tarihinde Fransa’nın Saint-A-
vold kentinde dünyaya geldi. 
Futbola Etoile Naborienne alt-
yapısında başlayan 25 yaşındaki 
forvet, Metz altyapısında da 
forma giydi. Fransa’da Nimes, 
Lorient ve Troyes formalarını 
da giyen golcü oyuncu, geçtiği-
miz sezon kiralık olarak Kasım-
paşa forması giydi. Umut, Spor 

Toto Süper Lig’de attığı 20 
golle sezonu gol kralı olarak 
tamamladı. Türkiye Milli Ta-
kımı’nın alt yaş kategorilerinde 
11 kez forma giyen ve 6 gol 
atan 1.78 boyundaki forvet, A 
Milli Futbol Takımı’nın UEFA 
Uluslar C Ligi 1. Grup’ta oyna-
dığı 4 maçın aday kadrosuna 
çağrılmış ancak sakatlığı 
nedeniyle kadrodan çıka-
rılmıştı. Umut Bozok’un 
Lorient ile olan sözleş-
mesi 2023 yılına kadar 
devam ediyor.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, son gol kralı Umut Bozok transferinde mutlu sona yaklaştı

ARDA Güler, kısa 
sürede sadece 
Fenerbahçe ’ye 

değil, Türk futboluna 
damga vurdu. 17 yaşındaki 
yıldız geçen sezonun ikinci 
yarısında yaptığı müthiş 
çıkışı devam ettirdi. Arda, 
Kasımpaşa maçında 69. 
dakikada oyuna girip 
attığı 2 muhteşem golle 
bir kez daha dikkatleri 
üzerine çekti. Sarı-Laci-
vertliler’in süper çocuğu, 
birçok Avrupa devinin 
radarına girmiş durumda. 
Ancak Arda için ilk teklifi 
Fenerbahçe değil, eski 
takımı Gençlerbirliği aldı! 
Başkent ekibi, 2019’da 
genç yeteneğini 400 bin TL 
karşılığında Fenerbahçe’ye 
satmı, anlaşmaya sonraki 
satıştan yüzde 20 pay da 
eklenmişti.

İlgi çok yüksek
Ekonomik olarak zor 
günler geçiren Başkent 
ekibi, Arda Güler’in son-

raki satışında sahip olduğu 
yüzde 20 pay için bir futbol 
konsorsiyumundan 3 mil-
yon Euro (55 milyon TL) 
teklif aldı. Ancak geçen ay 
başkan seçilen Talip Çankı-
rı’nın bu pay için beklentisi 
en az 5 milyon Euro (91 
milyon TL). Arda’ya olan 
yüksek ilgi nedeniyle bu ra-
kama ulaşacak bir teklifin 
gelmesi sürpriz olmayacak. 

Anlaşmada sınır yok
Fenerbahçe ile Gençlerbir-
liği arasındaki anlaşmada 
bir sınırlama bulunmuyor. 
Bu nedenle ezeli rakipler 
Galatasaray , Beşiktaş 
ve Trabzonspor da dahil 
olmak üzere Türkiye’den 
herhangi bir takım da 
Arda Güler’in sonraki satı-
şından olacak yüzde 20’lik 
payı Ankara gekibinden 
satın alabilir! 17 yaşındaki 
yıldız, Alman devleri Ba-
yern Münih ve Dortmund, 
İngiliz ekipleri Marcnester 
City ve Arsenal ile İspan-
ya’dan Barcelona tarfından 
yakından takip ediliyor.

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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şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad.

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

ARDA İCİN
TEKLİF YAGIYOR

Savunmaya yapacağı 
takviye için çalışmalarını 
sürdüren Galatasaray ‘da 

yeni gelişmeler yaşanıyor. Kad-
rosuna yabancı stoper takviyesi 
yapacak olan Galatasaray yö-
netimi, Andre Hanche-Olsen 
için Gent Kulübü ile anlaşma 
zemini ararken, diğer yandan 
B planı olarak Fluminense’de 
forma giyen Nino’nun trans-
feri için çalışmalara başlandı. 
Hürriyet’in haberine göre; Sarı 
kırmızılılar, Gent ile anlaşma 
sağlayamazsa Fluminense ile 
bonservis pazarlığına oturup 
25 yaşındaki futbolcunun 
transferini bitirecek. Bir 
dönem Fenerbahçe ile de adı 

anılan Nino, hem sol hem de 
sağ stoper olarak görev yapabi-
liyor. Brezilya Milli Takımı’nın 
2020 Olimpiyatları’ndaki kad-
rosunda da yer alan 1.88 metre 
boyundaki Nino’nun piyasa de-
ğeri yaklaşık 6.5 milyon Euro. 

Fenerbahçe düşünüyor
Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin 
geleceği belirsizliğini korurken, 
Sarı-Lacivertli kurmaylar olası 
bir ayrılıkta Macar stoperin ye-
rine ilk adayı belirlemiş durum-
da. Bu ismin Fluminense’de 
forma giyen Nino olduğu bildi-
rildi. Kim Min-Jae’nin kaybının 
ardından Szalai’yi bırakma-
mak için elinden geleni yapan 

yönetim, 15 milyon Euro’nun 
altındaki tekliflere sıcak bak-
mıyor. Son olarak Premier Lig 
ekibi West Ham United, Attila 
Szalai için 10 milyon Euro’luk 
teklifini 11 milyona çıkartmıştı. 
Ancak bu teklif de Sarı-La-
civertli kurmaylar tarafından 
yeterli bulunmadı. Ancak iki 
kulübün ortak bir noktada 
buluşmasının da olası olduğu 
ifade ediliyor. Brezilya’nın ku-
zeydoğusundaki turistik Recife 
kentinde doğan Nino, küçük 
yaşlardan beri futbolcu olmak 
istiyordu. Ebeveynlerinin de 
desteğini alarak Recife’deki 
futbol akademilerine kaydol-
du ve futbolu ilk kez burada 

tanıdı. Akademi döneminde 
Santa Catarina eyaletine bağlı 
Criciuma EC takımı tarafından 
keşfedilen Nino, uzun yıllar bu 
ekibin altyapısında forma giydi. 
2015-16 sezonunda henüz 18 
yaşındayken A Takıma yük-
seltildi ancak ilk yılında forma 
şansı bulamadı. İlk yılını yedek 
kulübesinde geçirdikten sonra, 
yani ikinci sezonunda yeşil 
sahaya çıktı. 2016-17’de Serie 
B kategorisinde 24 maça çıkar-
ken gol veya asist yapamadı. 
Sezon genelinde kırmızı kart 
görmezken sadece 3 kez sarı 
kart cezası aldı. İlk profesyonel 
maçını da 20 Mayıs’ta Oeste’ye 
karşı oynadı.

Galatasaray’da yönetimin stoper arayışları sürüyor. Norveçli yıldız Andre Hanche-Olsen’in transferi gerçekleşmezse B planı 
devreye sokulacak. Alternatif planda ise Sarı Kırmızılı kulüp ezeli rakibi Fenerbahçe ile yeniden karşı karşıya gelecek

Genç yıldız, birçok Avrupa devinin rada-
rına girdi. Ancak 17 yaşındaki oyuncu 
için ilk tekli� er altyapısından yetiştiği 
Gençlerbirliği’ne yağıyor! Başkent ekibi, 
Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye 
satarken anlaşmaya sonraki satıştan 
yüzde 20 pay eklenmişti. Kırmızı-Siyahlı-
lar’a bu pay için bir futbol konsorsiyumu 
tarafından 3 milyon Euro teklif ettiği 
öğrenildi. Başkan Talip Çankırı’nın bek-

lentisi en az 5 milyon Euro

ECZACIBAŞI Dynavit’in milli 
voleybolcusu Hande Baladın oyun 
karakteri oldu. Red Bull tarafın-

dan hazırlanan, “Hande Gibi Smaçla” 
oyunuyla ilk kez bir Türk voleybolcunun 
oyunu çıktı. Smaç, servis ve manşet 
aşamalarından oluşan oyunu oynayanlar 
elde ettikleri skoru kaydedecek. Haftalık 
puan tablosunda en yüksek puanı elde 
eden üç kişi Red Bull Shop’tan hedi-
yeler kazanacak. Yedi hafta sonunda 
en yüksek skora ulaşan kişi ise Hande 
Baladın ile tanışma ve özel alanda maç 
izleme hakkına ulaşacak. “Hande Gibi 

Smaçla” oyunu, “www.redbull.com/han-
degibismacla” adresinden oynanabiliyor.

Hande Baladın için özel parkur
Hande Baladın, “Hande Gibi Smaçla” 
oyununun tanıtımı amacıyla çekilen video 
için kamera karşısına geçti. Milli voley-
bolcu, Şile sahilinde kendisi için özel 
olarak kurulan; çeviklik, kuvvet, manşet, 
pas ve smaç etaplarının olduğu parkurda 
yeteneklerini sergiledi. Parkurda ilk ola-
rak engelleri birer birer geçen Hande Ba-
ladın ardından yerdeki ağırlığı taşıyarak 
gücünü test etti. Manşet ve pas etabını da 

başarıyla geçen Hande Baladın, hedefi 
smaçla vurarak parkuru 26 saniyede 
tamamladı. Red Bull sporcusu Hande 
Baladın, böyle bir projede yer aldığı için 
çok mutlu olduğunu belirtti. Oyun karak-
teri olan ilk Türk voleybolcusu Hande, 
“Böyle bir ekiple, böyle bir proje gerçek-
leştirdiğimiz için çok mutluyum. Oyunu 
ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Red 
Bull ailesine bu ilki bana yaşattıkları için 
çok teşekkür ediyorum. Oyun da çok 
güzel olmuş. Umarım herkes çok beğe-
nir. Herkesin oyunu oynamasını tavsiye 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ECZACIBAŞI 
voleybolcusu Hande Baladın oyun 
karakteri oldu. Red Bull tarafın-

HANDE OYUN KARAKTERİ OLDU

NİNO
SAVASI

ARDA Güler, kısa 
sürede sadece 
Fenerbahçe ’ye 

raki satışında sahip olduğu 
yüzde 20 pay için bir futbol 
konsorsiyumundan 3 mil-
yon Euro (55 milyon TL) 
teklif aldı. Ancak geçen ay 
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Genç yıldız, birçok Avrupa devinin rada-
rına girdi. Ancak 17 yaşındaki oyuncu 
için ilk tekli� er altyapısından yetiştiği 
Gençlerbirliği’ne yağıyor! Başkent ekibi, 
Arda Güler’i 2019’da Fenerbahçe’ye 
satarken anlaşmaya sonraki satıştan 
yüzde 20 pay eklenmişti. Kırmızı-Siyahlı-
lar’a bu pay için bir futbol konsorsiyumu 
tarafından 3 milyon Euro teklif ettiği 
öğrenildi. Başkan Talip Çankırı’nın bek-

lentisi en az 5 milyon Euro
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bahçe’de Teknik Direktör 
Jorge Jesus, takımın ofansif 
olarak daha da gelişmesi 
gerektiğini söyledi. Por-
tekizli çalıştırıcı, “Ofansif 

olarak daha iyi olmak 
zorundayız. Sezonun henüz 
başındayız. Henüz istediği-
miz seviyede değiliz. Halen 
geliştirmemiz gereken 
şeyler var. Hücumda daha 
iyi olmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Za-
manla gelişeceğiz ve 
daha güçlü olacağız” 
ifadelerini kullandı. 
Jesus takıma yeni 
katılan Alioski ile 
birlikte sakatlıktan 
çıkan İrfan Can 
Kahveci ve Mert 
Hakan’ın ise 
maç oyna-
dıkça fiziksel 
durumlarını 
tekrar kazana-
caklarını söyledi.

PETROL 
Ofisi, Fe-
nerbahçe 

ve Galatasaray 
kadın futbol takım-

larının isim ve forma 
göğüs sponsoru oluyor. 

Fenerbahçe ve Galata-
saray kadın futbol takım-
larına yönelik sponsorluk 
sözleşmeleri, her iki kulüple 
önümüzdeki günlerde dü-
zenlenecek törenlerle im-
zalanacak. 1 Eylül itibarıyla 
Petrol Ofisi’nde CEO’luk 
görevini üstlenecek olan 
Mehmet Abbasoğlu konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, “Bu 
topraklarda, milli olanak-
larla doğmak, Türkiye’nin 
en köklü, en büyük şirketle-
rinden biri olmak ve sek-

PETROL 
Ofisi, Fe-
nerbahçe 

mavililer cevap bekliyor.

Umut Bozok’un kariyeri
Tam adı Umut Dilan Bozok 
olan futbolcu, 19 Eylül 1996 
tarihinde Fransa’nın Saint-A-
vold kentinde dünyaya geldi. 
Futbola Etoile Naborienne alt-
yapısında başlayan 25 yaşındaki 
forvet, Metz altyapısında da 
forma giydi. Fransa’da Nimes, 
Lorient ve Troyes formalarını 
da giyen golcü oyuncu, geçtiği-
miz sezon kiralık olarak Kasım-
paşa forması giydi. Umut, Spor 

Toto Süper Lig’de attığı 20 
golle sezonu gol kralı olarak 
tamamladı. Türkiye Milli Ta-
kımı’nın alt yaş kategorilerinde 
11 kez forma giyen ve 6 gol 
atan 1.78 boyundaki forvet, A 
Milli Futbol Takımı’nın UEFA 
Uluslar C Ligi 1. Grup’ta oyna-
dığı 4 maçın aday kadrosuna 
çağrılmış ancak sakatlığı 
nedeniyle kadrodan çıka-
rılmıştı. Umut Bozok’un 
Lorient ile olan sözleş-
mesi 2023 yılına kadar 
devam ediyor.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, son gol kralı Umut Bozok transferinde mutlu sona yaklaştı

karşılığında Fenerbahçe’ye 
satmı, anlaşmaya sonraki 
satıştan yüzde 20 pay da 
eklenmişti.

İlgi çok yüksek
Ekonomik olarak zor 
günler geçiren Başkent 
ekibi, Arda Güler’in son-

şından olacak yüzde 20’lik 
payı Ankara gekibinden 
satın alabilir! 17 yaşındaki 
yıldız, Alman devleri Ba-
yern Münih ve Dortmund, 
İngiliz ekipleri Marcnester 
City ve Arsenal ile İspan-
ya’dan Barcelona tarfından 
yakından takip ediliyor.

rildi. Kim Min-Jae’nin kaybının 
ardından Szalai’yi bırakma-
mak için elinden geleni yapan 

desteğini alarak Recife’deki 
futbol akademilerine kaydol-
du ve futbolu ilk kez burada 

kart cezası aldı. İlk profesyonel 
maçını da 20 Mayıs’ta Oeste’ye 
karşı oynadı.

FIRTINA UMUT’LU

2 kulübe de 
sponsor

OLDU
İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİLİZ!



İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Haziran 2019’dan 
beri şehre kazandırılan 18’nci 

kütüphanesini hizmete açtı. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ka-
tıldığı törenle açılışı yapılan Kemal 
Tahir Kütüphanesi’nde düzenlenen 
programa CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi 
parti temsilcileri, muhtarlar ve 
öğrenciler katıldı.  Sultanbeyli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Keskin’in 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 
duyduğu memnuniyeti paylaştığı 
programda konuşan İmamoğlu, 
“150 Günde 150 Proje” kapsamın-
da şehre yeni eserler kazandır-
dıklarını söyledi. Pek çok alanda 
verilen eserler için “Bu bazen 
sağlık merkezleri, bazen meydan 
düzenlemeleri, bazen büyük bir 
yeşil alan, bazen yeni metrobüsler” 
diyen İmamoğlu, “İstanbul’un her 
noktasına gerçekten planlı, akılcı, 
ayakları yere sağlam basan ve va-
tandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük 
tespit edilmiş noktada hizmetin 
yerindelik, ilkesiyle tam da örtü-
şen ve ona hizmet eden anlayışla 
açılışlarımızı yapıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

2 ismi örnek gösterdi
İnsana dokunan işlerin çok büyük 
projelere dönüşebileceğini kayde-
den İmamoğlu, Covid-19’a karşı 
buldukları aşıyla tüm dünyaya 
umut olan Uğur Şahin ve Özlem 
Türeci’yi hatırlattı. İmamoğlu, 
“Projenin büyüklüğü, bütçesi ya da 
ebatıyla paralel bir durum değil. 
Bazen bu kültür alanlarında, kü-
tüphanelerde yetişen bir insanımız, 
bir çocuğumuz, bir bakmışsınız 
dünyada hayat kurtarıyor. Ya da 
dünyada hayatı değiştirebiliyor. İki 
vatandaşımızın, Almanya’da yaşa-
yan iki hocamızın Covid-19’la mü-
cadelede insan yaşamına sunduk-
ları katkıyı hepimiz şahitlik ettik. 
Bizim proje büyüklüğünün tarifiyle 
ilgili de bir değişime ihtiyacımız 
var” diye konuştu.

Buraları siz yönetin
Kütüphaneye kullanana gençle-
rin taleplerine dönük buluşmalar 
gerçekleştireceklerini müjdeleyen 
İmamoğlu, “Biz istiyoruz ki Sul-

tanbeyli’nin gençleri ve çocukları 
buranın yöneticisi olsun. Orada 
İBB’yi temsilen yöneticilerimiz 
var. Kütüphaneyle ilgili bir kulüp 
kursunlar, hangi etkinliğe ihtiyaç 
duyuyorlar, hangi uzmanı dinlemek 
istiyorlar, hangi buluşmayı önemsi-
yorlar onların ihtiyaçlarına dönük 
hepinize söz veriyorum. Kimi isti-
yorsanız buraya koşa koşa gelirler. 
Biz aracınız olacağız ve buraları 
siz yönetin istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Gençler geleceğin teminatı
Kütüphanenin açılışına katılan 
gençlere “Bilgiyle buluşmanız 
bizim geleceğimiz adına da bir 
teminattır” sözleriyle seslenen İBB 
Başkanı konuşmasında şunları 
söyledi: “Bizim bu adımlarımızı 
göreceksiniz. Sizler için kıymetini 
belki ilerleyen yaşlarda en iyi siz 
deneyimleyip ‘Ne iyi ki biz oralara 
gitmişiz, oralarda dinlemişiz’, ‘Ha-
yatımızı değiştiren şu cümlenin sa-
hibi yazarla buluşmuşuz’ diye belki 
de hayatınız boyunca buraları 
anıyor olacaksınız. Tabii 
burada çok özel bir 
buluyoruz. Kemal 
Tahir’le, edebi-
yat dünyamı-
zın belki de 
en önemli 
isimlerinden 
birisi… Bu 
anlamda he-
men hemen 
her kütüp-
hane farklı 
görüşlerden 
değerli isimleri 
vatandaşlarımızla 

buluşturmak, kültürün, sanatın, 
toplumdaki değerini yukarıya 
taşıyarak dönüşüme tabii tutmak 
bizim de geleceğimiz açısından çok 
kıymetli.” 

Memnuniyet duyduk
Programa katılan Sultanbeyli Bele-
diye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe-
nin hizmetine sunulan kütüphane 
ile düşüncelerini, “Böyle bir kültür 
merkezinin böyle bir kütüphane-
nin Sultanbeyli’mize açılmasından 
dolayı memnuniyet duyduk. Bu 
vesileyle Sayın İBB Başkanımıza ve 
Mahir Bey’in şahsında emeği geçen 
bütün bürokratlarımıza teşekkür 
ediyorum” sözleriyle paylaştı.

Hizmetleri takip edemez olduk
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
aynı gün içerisinde gerçekleştirdiği 
ikinci açılışını izleyen CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, prog-
ramda konuşma yaptı. Altay’ın 
“İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin hizmetlerini takip edemez 

hale geldik. Bizim mecliste bir 
sürü işimiz var. Sabah 

başka bir açılış şimdi 
de burasını açıyo-

ruz” şeklindeki 
sözleri, progra-
ma katılanları 
tebessüm 
ettirdi. İB-
B’yi projele-
rinden dolayı 
tebrik eden 

Altay,  “Al-
lah İstanbul’a 

hizmet eden 
herkesten razı 

olsun” dedi.

SİLİVRİ Belediyesi tarafından 
ilçede yetiştirilen tarım ürünlerini 
tanıtmak amacıyla düzenlenen festi-
vallere bu hafta sonu bir yenisi daha 
ekleniyor. Bu yıl 11.’si düzenlenecek 
Kadıköy Karpuz Festivali, keyifli 
yarışmalar ve eğlenceli sahne prog-
ramları eşliğinde gerçekleştirilecek. 
20 Ağustos 2022 Cumartesi günü 
saat 18.00’da, Kadıköy Meydanı’nda 
başlayacak olan festival kapsamında; 
hiçbir sulama yapılmadan, bölgenin 
benzersiz iklim özellikleriyle yetişti-
rilen Kadıköy Karpuzu için yarışma 
düzenlenecek. En İyi Karpuz Yarış-
ması’nda jüri üyelerinin puanlamala-
rının ardından; birinci olan yarışmacı 
tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü 
ise çeyrek altın kazanacak. Ardından 
çocukların katılacağı karpuz yeme 
yarışması gerçekleştirilecek. Yarış-
manın birincisi 700 TL’lik kırtasiye 
çeki, ikincisi 600 TL’lik kırtasiye 
çeki, üçüncüsü ise 500 TL’lik kırtasi-
ye çeki ile ödüllendirilecek. Festiva-

lin sahne programında yöresel halk 
oyunları gösterileri düzenlenecek. 
Ardından ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, 
en güzel şarkılarını Silivrililer için 
seslendirecek.

Festivale davet var
Kadıköy Karpuz Festivali’nin öne-
mine vurgu yapan Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz her 
fırsatta ilçemizin bir tarım kenti 
olduğunu söylüyor ve bu yöndeki ça-
lışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 
Bu düşünceden hareketle; ilçemi-
zin gelenekselleşen, tarım temalı 
festivallerini büyük bir coşku ile 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Buradaki amacımız hem Silivri’nin 
bereketli topraklarında yetiştiri-
len doğal ve lezzetli ürünleri daha 
geniş kitlelere duyurmak hem de eli 
nasırlı, emektar çiftçilerimize destek 
olmak. Bu vesileyle, cumartesi günü 
gerçekleştireceğimiz 11. Kadıköy 
Karpuz Festivali’mize tüm Silivrili 
hemşehrilerimi davet ediyorum.” 
dedi.

Türk Edebiyatının efsanelerinden Kemal Tahir’in adını taşıyan kütüphane Sultanbey-
li’de hizmete girdi. “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında Kemal Tahir Kütüp-
hanesi’nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 aşısı geliştiren Uğur 
Şahin ve Özlem Türeci örneğini vererek, “Bazen bu kültür alanlarında, kütüphanelerde 
yetişen bir insanımız, bir çocuğumuz, bir bakmışsınız dünyada hayat kurtarıyor” dedi

SULTANBEYLİ’YESULTANBEYLİ’YE 
YENİ KUTUPHANEYENİ KUTUPHANE

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

EL EMEGİ URUNLER
GORUCUYE CIKIYOR
Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak desteklenmesini 
amaçlayan “El Emeği Günleri” katılım başvuruları başlıyor
ZEYTİNBURNU Belediyesi’nin 
organize ettiği ‘El Emeği Günle-
ri’ başlıyor. El emeği, göz nuru 
ürünlerini sergileme imkânı bulan 
kadınlar hem aile bütçelerine 
destek olacak hem de ürünlerini 
değerlendirme fırsatı yakalaya-
cak. Zeytinburnu El Emeği günleri 
için başvurular 1-5 Eylül tarihleri 
arasında alınacak. Giyim, Takı, El 
Sanatları, El Örgüsü, İşleme-Na-
kış-Dantel, Ev Tekstili, Bebek ve 
Çocuk, Amigurumi, Dokuma, 
Ahşap Boyama, Cam boyama gibi 
birçok kategoride el emeği ürün-
lerin satışa sunulacağı etkinlikle, 
Zeytinburnu’nda yaşayan kadınla-
rın el emeği ürünlerinin satışının 
desteklenmesi amaçlanıyor.

Eylül ayında başlıyor
Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinbur-
nu Kent Konseyi Kadın Meclisi ve 
Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünün paydaş olduğu El 
Emeği Günleri Kadınların el emeği 
ürünlerini sergileyebilecekleri 
ve aynı zamanda satabilecek-
leri, akşam konserlerinin renk 
katacağı etkinlik; 16, 17, 18 Eylül 
2022 tarihlerinde Zeytinburnu 15 

Temmuz Meydanında gerçekleş-
tirilecek. Katılım için herhangi bir 
ücretin talep edilmediği El Emeği 
Günleri’ne katılmak isteyen ka-
dınların, Zeytinburnu’nda ikamet 
etmesi ve vergi mükellefi olmama-
sı da şartlar arasında yer alıyor. 
Maharetli kadınların el emeği 
göz nuru ürünlerini sergileme ve 
değerlendirme fırsatı yakalayaca-
ğı ‘Zeytinburnu El Emeği Günleri’ 
için başvurular 1-5 Eylül tarihleri 
arasında zeytinburnu.bel.tr adre-
sinden alınacak.

SELVİ SARITAÇ

     MÜGE CESUR ÖZMEN
Açılışta konuşan İBB Genel Sek-

reter Yardımcısı Mahir Polat, 20 olan 
kütüphane sayısını 3 yılda 40’a çıkardık-
larını söyleyerek, Kemal Tahir Kütüpha-
nesi’nin üç mahallenin kesiştiği noktada 
yer aldığı bilgisini paylaştı. Kütüphane-

lerin birer yaşam merkezi olduğunu 
belirten Polat, toplam 1250 metre 

kare alana sahip merkezin 20 
bin kitaba sahip olduğu-

nu aktardı.

3 yılda 2’ye3 yılda 2’ye
katlandıkatlandı

BAŞARILI DJ ve prodüktör Doğu-
kan Manço ile Japonya İstanbul Baş-
konsolosluğu İstanbul Kültür Ateşesi 
Konsolos Yuta Nagamura, geçtiği-
miz gün Barış Manço’nun evinde bir 
araya geldi. Türk - Japon ilişkilerini 
kuvvetlendirmek amacıyla yapılabi-
lecek çalışmaların konuşulduğu gö-
rüşmede, Doğukan Manço’nun plan 
ve projeleri de gündem konusuydu. 
Müzik kariyerinin yanı sıra Japon 
kültürüne ve otomobillerine düşkün-
lüğü olan Doğukan Manço, ilerleyen 
dönemlerde Japonya’da gerçekleşe-
cek olan drift yarışmaları ve festival-
lere katılmak için planlar yaptı. 2023 
ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesi 
planlanan çok büyük projeler üzerine 
de sohbet eden Doğukan Manço ve 
Yuta Nagamura, iki ülke arasındaki 
bağları sağlamlaştırmak için çalışma-
lar yapacak.

Türk-Japon ilişkilerine destek
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Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek 11. Kadıköy Karpuz Festivali, 
bugün gerçekleştirilecek. Silivri’nin en güzel karpuzunun belli olacağı 
festivalde eğlence Lerzan Mutlu konseriyle doruk noktaya ulaşacak


