
Eğitim dünyasının 
duayen isimleri arasında

yer alan Dolmabahçe Okulları
Genel Müdürü Mahmut
Oyman, her çarşamba eğitim
dünyasına ışık tutacak yazıla-
rıyla Damga okurlarıyla buluşa-
cak. “Mahmut Hoca Diyor Ki”

isimli köşesinden yayınlanacak
yazılarıyla, sizlerle bir araya gelecek

olan Oyman'ı keyifle okuyacaksınız.
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Covid-19 salgını, Türkiye ekonomisi üzerinde etkisini giderek artırdı. Özellikle ev kiraları ciddi anlamda artış
gösterdi. İstanbul'da 3 bin liranın altında ortalama bir daire kiralamanın bile imkansız olduğunu söyleyen
öğrenciler, “Kiralara üst sınır getirilsin” başlığıyla imza kampanyası başlattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Nizamettin Aşa ise “5 bin TL kiraya merkezi bir yerde öğrenciler birleşip bir ev bulabilir. O da bir ihtimal” dedi

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, 

Necmettin Erbakan Parkı’nda 
Esenyurtlu gençlerle yürüdü. Bozkurt,
“Sağlıklı bir hayat için hareketten vaz-
geçmek olmaz. Zira hareketin olduğu
yerde bolluk ve bereket vardır.  Bildiğim
kadarıyla günde, 1 saate yakın egzersiz
yapmak, yürümek lazım. Bu, bizim 
vücudumuza olan borcumuz. Biz o
emeği vermeliyiz ki o da bize 23 saat
hizmet etsin. Bir saatimizi temizliği-
mize, kişisel bakıma ve fiziğe ayırmak
gerekir” diye konuştu. I SAYFA 8
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İstanbul'da önceki
akşam saatlerinde

şiddetli rüzgâr ve sağa-
nak yağışın en çok etkili
olduğu yerlerden biri

olan Sultangazi Yayla
Mahallesi'nde çok sayıda
binanın çatısı uçtu. Çatı-
lardaki hasar havadan
fotoğraflandı. I SAYFA 3
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Hareketin olduğu
yerde bolluk vardır

BOZKURT, GENÇLERLE YÜRÜDÜ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

FAHiŞ FiYATLARI
DURDURACAĞIZ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
gündeme ilişkin değerlendirme-

lerde bulundu.  Geçmişi anımsatan
Kılıçdaroğlu, “Yerel seçim öncesi halkı
korkutmak için inanılmaz iftiralar attı-
lar. Belediyeleri teröristler yönetecek,
faturaları teröristler kesecek dediler.
Milletimiz bu yalanlara itibar etmedi.
Şimdi de benzer iftiralarla milleti kor-

kutmaya çalışı-
yorlar. Hiçbir
vatandaşımızın
ekmeğiyle, kılık
kıyafetiyle, inancı
ve ibadetiyle, dili
ve kültürüyle 
uğraşmayan bir 
sistem inşa 
edeceğiz” 
dedi.
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İŞLERİ GÜÇLERİ İFTİRA

Milleti korkutmak
için uğraşıyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu

Son seçimlerde Cumhurbaş-
kanı adayı olan ve Memleket

Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce
liderliğinde kurulan Memleket Par-
tisi, Ankara’da 1’inci Olağan Kurul-
tayı’nı düzenlendi. Konuşmasında
muhalefete ve iktidara yüklenen İnce,
750 delegenin tamamının oyuyla ye-

niden genel baş-
kanlığa seçildi.
İnce, “Türki-
ye'nin kurtuluşu
için tek bir ittifak
lazım. O da ne
millet ne cum-
hur, sadece
memleketi itti-
fakı” şeklinde 
konuştu.
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750 OYLA GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Tek doğru ittifak
memleket ittifakı

Muharrem İnce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de artan
pahalılık ve emlak sektöründeki yüksek kira artışlarının
farkında olduklarını söyledi. Erdoğan, “Fahiş fiyatları
durduracağız. Bu zulümle mücadele edeceğiz” dedi

Hafta sonu İstanbul halkının uğrak 
yeri haline gelen Taksim Meydanı ve 

İstiklal Caddesi'nden gelen görüntüler herkesi
korkuttu. İnsanların sosyal mesafeye uymadan,
çok yakın bir şekilde yürüdüğü görülürken;
maske kuralının da hiçe sayıldığı gözlemlendi.

Maske takmayan vatandaşlar, koronavirüse 
davetiye çıkarırken, ortaya çıkan manzarayı
eleştiren diğer vatandaşlar, “Burada bizim 
sağlığımız söz konusu. Herkes daha dikkatli 
olmalı. Dikkatli olmayanlarla ilgili yetkililer yasal
işlem başlatmalı” ifadelerini kullandı.
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KIRALAR ALDI
BASINI GIDIYOR

Fahiş fiyat artışları ve emlak sektöründeki artışlarla ilgili
alınacak önlemler ve ev bulmakta zorlanan öğrenciler 

konusuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir 
soruyu zail addediyorum. Yalnız şunu çok açık net söyleyeyim.
Özellikle yurt konusunda Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir
iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim bir mil-
yona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki
dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi” dedi.  I SAYFA 7
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BİZDEN ÖNCE YURT SÖZ KONUSU DEĞİLDİ

UNUTULMAK ÇOK ÜZÜYOR

KİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMAKİM KİME DUM DUMA

Terör operasyonlarında
yaralanan Türk Silahlı

Kuvvetler mensubu gaziler, 
19 Eylül Gaziler Günü'nde
önemli mesajlar verdi. Gazi
olmadan önce şehit olmayı
göze aldıklarını söyleyen
gaziler “Vurulunca
değil, unutulunca
üzülüyoruz” dedi.
Gazi Sayım Ayku-
talp, “İnsanlar 
bizi biraz daha
sevsinler, içlerine
alsınlar. Bize biraz

değer versinler istiyoruz. 
Kimseden başka bir isteğimiz
yok” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Mahmut Oyman 
her çarşamba

DAMGA’DA
KİM KİME DUM DUMA

Covid-19 salgını, Türkiye
ekonomisi üzerinde etkisini

giderek artırdı. Sosyal medyada
isyan eden öğrenciler, artan kiralar
sebebiyle okula devam edemeye-
ceklerlerini belirtirken, aileler ise
çocuklarını okutamadıklarından
dolayı sitem ediyor. İstanbul, İzmir,
Ankara, Eskişehir gibi büyükşehir-
lerde kira fiyatları asgari ücretin

üzerine dayanırken, öğrenciler eve
çıkmak yerine yurtlara yöneliyor.
Ancak KYK çıkmayan öğ-
renciler, özel yurtların fahiş
fiyatlarını ödeyebilecek du-
rumda değil. Birçok öğrenci
ve aileler bu duruma tepki
göstererek, Change.org üze-
rinden ‘Kiralara üst sınır ge-
tirilsin’ kampanyası başlattı.
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ÖĞRENCiLER VE AiLELERi iMZA 
KAMPANYASI BAŞLATTI

Kısa sürede 75 bin kişinin
imzaladığı kampanyada şu

açıklama yapıldı: “Kiralık konut
fiyatları son bir yılda çok hızlı bir
yükselişe girdi. Pandemi koşulla-
rında yaşamak git gide zorlaşır-
ken, maaşlara yapılan zamlar
enflasyon karşısında hızla erdi.
Yurttaşlar büyük istihdam ve gelir
kayıpları yaşarken başta İstanbul,

İzmir, Eskişehir gibi büyükşehirler
olmak üzere son birkaç aydır 
ortalama kiralar asgari ücret 
sınırlarına dayandı. Gün be gün
artan kiraların temel gerekçesi
konut kiralama ve satışının tama-
men “serbest piyasanın insafına”
bırakılmasıdır. Barınmanın 
kamusal bir hak olduğunu hatırla-
tıyoruz.” I SAYFA 9
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ÖĞRENCiLER: BARINMAK EN 
KUTSAL HAKLARIMIZDAN BiRi

ANIL
BODUÇ

HABER

Öğrenciler ve yurttaşlar bu kadar sorun ve
stres altındayken, İstanbul Emlakçılar Odası
Başkanı Nizamettin Aşa'dan akıl ve mantıkla
izah edilemeyecek açıklama geldi. Aşa,
“Merkezi yerlerde, öğrenciler için ciddi
sıkıntılar olduğunu görmüyorum. Aileler ve
yeni evleneler çiftler için bir sıkıntı 

olduğunu söyleyebiliriz.
Ama 3-4 öğrenci kişi 
birleşip bir evi tutabilir.
5 bin TL kiraya merkezi
bir yerde öğrenciler 
birleşip bir ev bulabilir.
Su elektrik vs. bir 
öğrenciye maliyeti
2 bin TL’dir. Özel
yurtlardan daha
uygun” dedi.

EN AZ 3-4 ÖĞRENCi 
1 EV TUTABiLiR

Nizamettin
Aşa

iZAHI YOK MiZAHI VAR
Son dönemde artan ev ve kira fiyatları en çok üniversite öğrencilerini etkiledi. Bir grup öğrenci, Sakarya Üniversitesi Hendek 
Kampüsü önüne getirdikleri yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafla artan kira fiyatlarına tepki gösterdi. Öğrenciler, “Bazı şeylerin 
izahı yoktur mizahı vardır misali bizde mizah yaptık. Umarım içinde bulunduğumuz şartları anlayanlar olur” diye konuştu.

Fırtına çatıları
UÇURDU!

I SAYFA 13
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Gaziosmanpaşa’da bir kentsel
dönüşüm projesi daha tamam-

lanarak, hak sahipleriyle buluştu. 
Yıldıztabya 5/6A Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin ilk etabı tamamlanarak hak
sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. Ga-
ziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, “Yatay mimari, az katlı ve
bütün dairelerin önü açık, ferah. 244
konutluk ilk etabı bugün teslim ediyo-
ruz. Hemen arka tarafında 2. Etap ça-
lışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah
3 etaptan oluşan projenin diğer etapla-
rını tamamladığımızda camisiyle, 
okuluyla burası aslında mini bir
mahalle olacak” dedi.  I SAYFA 6
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Kentsel dönüşüm
anahtar teslim

GOP'TA YÜZLER GÜLDÜ

Gülben Ergen
çiçek açtı

Poll Production organizasyonu
ve Demirören Medya Grubu

medya sponsorluğunda gerçekleşen
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
önceki akşam pop müziğin başarılı
ismi Gülben Ergen’i ağırladı. Sahneye
ağaçlar içerisinde çıkan Ergen, Kuru-
çeşme’yi bir
anda ormana
çevirdi. ‘Yeşili
koruyalım’
sloganı ile
konsere özel
botanik kon-
sept hazırla-
yan sanatçı,
seyircisinden
tam not aldı.
I SAYFA 2
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İSYANDA

Galatasaray, Süper Lig'in 5.
haftasında konuk ettiği Aytemiz
Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
87. dakikada konuk takım öne
geçti. Sol kanattan atağa katılan
Borja'nın ortaladığı topla ceza
sahası içi sağ çaprazda buluşan
Candeias, bekletmeden vuru-
şunu yaptı. Kaleci Muslera'dan
dönen topu takip eden Cande-
ias, altıpasta yaptığı vuruşla 
fileleri havalandırdı: 0-1. Karşı-
laşmayı turuncu-yeşilli takım 
1-0 kazandı.

ASLAN KENDİ
EVİNDE YIKILDI 

SON
DAKİKADA

GOL YEDİ
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MIMAR olma sürecin-
den bahseden Tuğçe 
Aziz, üniversite haya-

tına kısa bir süre ara verip oğlu 
Yaman’ı dünyaya getirdikten 

sonra eğitimine devam ettiğini 
söyledi. Eğitime her zaman 
önem verdiğini belirten 

Aziz; “Üniversite sına-
vına girdikten sonra 
Kadir Has Üniversitesi 
İç Mimarlık Bölümü’nü 
kazandım ve İstanbul’a 
yerleştim. Eğitime her 

zaman öncelik veren 
bir ailede büyümeme 
rağmen evlilik sürecinde 
eğitimime ara vermek 
zorunda kaldım. Üç yıl 

aradan sonra tekrardan 
sınavlara girip Kültür Üni-

versitesi Mimarlık Bölümü’nü kazan-
dım.   Üç yılda bölümümü dereceyle 
bitirdim. Üniversitenin ilk yılı Yaman’a 
hamileydim. Bu nedenle biraz zor bir 
süreç oldu ama yine de çok keyifliydi. 
Şu anda eşimin işi sebebiyle hayatıma 
İstanbul’da devam ediyorum’’ dedi.
Fotoğraf çekinmeyi 
seviyor
Sosyal medyayı aktif 
kullanan bir isim 
olan Tuğçe Aziz, 
Influencer olma 
serüveninin 
nasıl başladığını 
anlattı. Eşinin 
mesleğinin de 
bu süreçte etkili 
olduğunu ifade 
eden Aziz, takipçi 
kitlesinden Güzelli-
ğin kendisi için göreceli 

bir kavram olduğunun altını çizen 
Tuğçe Aziz; “Benim için güzellik göre-
celi bir kavram ve bence en önemlisi iç 
güzellik. Biraz klişe olacak ama önce 
içimizi beslemeliyiz, güzelleştirmeli-
yiz’’ dedi. Aldığı olumlu mesajlardan 
çok mutlu olduğunu söyledi. Sosyal 

medyada paylaştığı içeriklerle 
ilgili konuşan güzel Influ-

encer; “Sosyal medya 
için içerik üretmek 

gibi bir önceliğim 
yok ve bu konuda 
çok çaba harca-
mıyorum. Ben 
sadece günlük 
rutinimi ve 
keyifli anlarımı 

paylaşıyorum. Fo-
toğraf çekmeyi ve 

çekilmeyi seviyorum 
ve hoşuma giden fo-

toğrafları takipçilerimle 

paylaşıyorum. Takipçilerimin beğenip 
ilgi gösterdiği konularda, gelen soru ve 
istekleri de yanıtlamaya çalışıyorum’ 
’ifadelerini kullandı.
Hayat mottosunu açıkladı
Hayat mottosunun “Hiçbir zaman 
bırakmaya başlama, hiçbir zaman 
başlamayı bırakma!” olduğunu söylen 
Tuğçe Aziz, sağlığını ve fit yapısını 
spora borçlu olduğunu ifade etti. 
“Spor benim olmazsa olmazım. Hafta-
nın beş günü spor yapıyorum. Bunun 
yanında özel bir beslenme programım 
var. Spor yapmak ve sağlıklı beslen-
mek benim için artık bir yaşam şekli 
diyebilirim’’ diyen Aziz, giyim tarzıyla 
ilgili ise “Modayı takip ediyorum ve 
bana yakıştığı sürece giyerim. Spor 
ya da spor şık giyinmeyi seviyorum. 
Fazla düşünmeden genelde son dakika 
kafama ne eserse onu giymeyi tercih 
ediyorum’’ diye konuştu.

Güzelliğiyle göz kamaştıran, Influencer ve aynı zamanda da mimar olan Tuğçe Aziz; spor tutkusunu, sosyal medya serüvenini, okul hayatı-
nı ve kendisine dair merak edilenleri tüm detayları anlattı. Aziz, “Sosyal medyayı sık kullanmamın sebebi fotoğraf çekinmeyi sevmem” dedi

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.

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.

Poll Production organizasyonu ve Demirö-
ren Medya Grubu medya sponsorluğunda 
gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava 
Konserleri önceki akşam pop müziğin 
başarılı ismi Gülben Ergen’i ağırladı

SAHNEYE ağaçlar içerisinde çıkan 
Ergen, Kuruçeşme’yi bir anda ormana 
çevirdi. ‘Yeşili koruyalım’ sloganı ile 

konsere özel botanik konsept hazırlayan sanat-
çı, seyircisinden tam not aldı.  Uzun zamandır 
büyük bir titizlikle hazırlandığı konserinin ilk 
yarısında Raisa Vanessa imzalı dore elbise 
giyen Gülben Ergen, güzelliği ile göz kamaş-
tırdı. Kuruçeşme’ye özel repertuar hazırlayan 
sanatçı en sevilen şarkılarını kendini dinleme-
ye gelen binlerce hayranı ile birlikte söyledi.  
Konserin ikinci yarısında Gülben Ergen’in 
seyircisine büyük bir sürprizi vardı. ‘Şıkır Şıkır’ 
şarkısını söyleyen Ergen’in sahnesine Mustafa 
Sandal konuk oldu ve ikili muhteşem bir düete 
imza attı. Gülşah Saraçoğlu imzalı taşlardan 
oluşan bir elbise giyen Ergen, kostümü ile de 
‘şıkır şıkır’dı.  Seslendirdiği şarkılarla müzik-
severleri mest eden Gülben Ergen, seyirciler 
arasından alıp sahnesine çıkardığı yaşlı teyze 
ile birlikte “Haberi Olsun” şarkısını birlikte 
söyleyip dans etti. Ergen sahnedeki misafiri ile 
seyircilere renkli anlar yaşattı. 
Kuruçeşme’ye imzasını attı

Konser öncesi basın mensupları ile soh-
bet eden Ergen “Biletli konser başka bir er 
meydanı o yüzden benim için çok önemlidir. 
Açıkhava değerli, mekan değerli, seyircisi çok 
değerli. Böyle mekanları yaşatmamız, ayakta 
tutmamız gerekiyor. Bu nedenle ki herkesin 
özen göstermesi 
gerekiyor. Biz 
kendi adımıza 
çok çalıştık, çok 
özendik. Reper-
tuarımızı yeni-
ledik, orkestra-
mız yenilendi, 
kostümlerimiz, 
dekorumuz…” 
açıklaması ile 
konserine büyük 
bir titizlikle 
hazırlandığı-
nı açıklayan 
Ergen, başarılı 
performansı ile 
unutulmayacak 
bir geceye imza 
attı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk 
alerji sonbahar alerjisinden korunmanın 10 yolunu 

anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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KORUNMANIN      KORUNMANIN      
                YOLU!YOLU!
Sonbahar aylarıyla birlikte 

artışa geçen alerji pek çok 
kişide çeşitli ağrılara ve 

yorgunluğa neden oluyor. Vücu-
dun alerjenlerle teması arttıkça 
sorunlar da şiddetleniyor. Son 
yıllarda küresel ısınmanın da so-
nucu olarak alerjik hastalıklarda 
önemli artış görüldüğünü belirten 
Acıbadem International Hasta-
nesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nur Kaşkır Öztürk, “Dün-
yamızı tehdit eden en önemli 
sorunlardan olan küresel ısınma, 
alerjik hastaları daha da yakından 
ilgilendiriyor. Küresel ısınmanın 
da etkisi ile sonbahar ayları gün 
geçtikçe daha fazla alerji mev-
simi olarak anılacaktır. Nedeni 
bilinmeyen yorgunluk ve vücut 
ağrılarının temelinde de alerji 
olup olmadığı araştırılmalıdır” 
diyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nur Kaşkır Öztürk alerji son-
bahar alerjisinden korunmanın 10 
yolunu anlattı, önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu. 
Koku kaybına da neden oluyor!

Alerji, bir besine ya da po-
len, akar, kedi tüyü gibi yabancı 
maddelere bağışıklık sisteminin 
verdiği aşırı tepki olarak tanım-

lanıyor. Kızaran, kaşınan gözler, 
burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı 
ve hapşırıklar, öksürük, göğüs 
kafesinde daralma hissi, nefes 
darlığı, vücutta kaşıntılar, kaba-
rıklar ve döküntüler alerjiyi işaret 
eden bulgular olarak öne çıkıyor. 
Alerjilerin koku kaybına da yol 
açtığını kaydeden Dr. Nur Kaşkır 
Öztürk, bu durumu Covid-19 be-
lirtilerinden ayıran en önemli farkı 
“Covid-19’da koku kaybı anidir. 
Alerjik hastalıkların koku kaybı ise 
derece derece artar. Ayrıca alerjik 
burun bulgularında hiçbir zaman 
yüksek ateş olmaz” diye anlatıyor.
Yabani ot polenleri 
mevsimi başladı

Sonbaharda belirginleşen 
polenlerin yabani otlara ait 
olduğunu belirten Dr. Nur Kaşkır 
Öztürk, havadaki nem değişiklik-
leri sonrası küf mantarları ve akar 
miktarlarının değiştiğini, yabani 
ot polenleri mevsiminin başla-
dığını belirtiyor. Alerjen teması 
sonrasında solunum yollarından 
burun, boğaz ve alt solunum yol-
ları olan bronşlardan histamin adı 
verilen kimyasal madde salgılan-
dığını, alerjik kişilerde reaksiyon-
lara histaminin neden olduğunu 
söyleyen Dr. Nur Kaşkır Öztürk 
“Kişi, vücudunun tepki gösterdiği 

alerjen ile ne kadar çok 
karşılaşırsa yaşadığı so-
runlar da o kadar artıyor. 
Histamin gibi kimyasallar 
yorgunluk hissine ve aynı 
zamanda yaygın vücut 
ağrılarına yol açabildi-
ğinden, nedeni tanımla-
namayan yorgunluk ve 
vücut ağrılarında alerji-
leri sorgulamak uygun 
olacaktır” diyor. 
Üzüm otu tehdidi 
yaygınlaşıyor!

Sonbaharla birlikte ciddi 
alerjik ataklara yol açan 
yabani ot polenlerinin 
başında üzüm otunun 
(ragweed) geldiğini, üzüm 
otunun son 10 yılda ülke-
mizde yaygınlaşarak sorun 
oluşturduğunu kaydeden 
Dr. Nur Kaşkır Öztürk şöyle konu-
şuyor: “Avrupa Birliği Araştırma 
ve Yenileme Programı Horizon 
2020 raporuna göre sonbaharda 
ılık geçen havalar (küresel ısınma) 
üzüm otunun atmosferdeki mik-
tarını ve yayılma süresini uzatıyor. 
Böylelikle önceden alerjisi olan ki-
şiler üzüm otu ile karşılaşınca yeni 
ve güçlü bir düşman ile karşılaşmış 
gibi olacak. Bu çok güçlü alerjen 
duyarlılıklarını dolayısıyla da 

hastalıklarını artırabilir. Bu otun 
tohumları ve poleni on yıllarca 
yaşar. Yayılımı çok hızlı olduğun-
dan üzüm otuna karşı mücadele 
de oldukça zorludur. Dolayısıyla 
dünyamızı tehdit eden en önemli 
sorunlardan olan küresel ısınma-
nın alerjik hastalar için de büyük 
önemi belirmiştir. Küresel ısınma-
nın da etkisi ile sonbahar ayları 
gün geçtikçe daha çok olarak alerji 
mevsimi olarak anılacaktır.”

GÖĞÜS Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Nur Kaşkır 
Öztürk, alerjiye karşı 

etkili 10 önlemi şöyle sıralıyor; 
n Kişilerin hassas oldukları polenin 
yayıldığı dönemde mümkün olduğu 
kadar açık havada bulunmaktan kaçın-
ması, 
n Yemek pişirirken mutfağın havalan-
dırılması,
n Çayırlardan, dökülen yapraklardan 
kaçınmak,
n Ev içi bitkilerin azaltılması,
n Yastık, yorgan, yatak için özel do-
kunmuş kılıfların kullanılması,
n Yatak çarşaflarının her hafta 60 
derece sıcaklıkta yıkanması,
n Yerde halı yerine tahta döşeme 
kullanılması,
n Çamaşırların açık havada kurutul-
maması,
n Dışarıdan gelince mutlaka kıyafetle-
rin değiştirilmesi  
n Yatmadan önce saç ve vücudun 
yıkanması

SONBAHAR ALERJSONBAHAR ALERJiiSSiiNDENNDEN
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Alerjiye karşı 
bu önlemlere 
DiKKAT!

Poz verirken Aziz gibi olun

GÜZELLIĞIN kendisi için görece-
li bir kavram olduğunun altını çizen 

Tuğçe Aziz; “Benim için güzellik 
göreceli bir kavram ve bence en 
önemlisi iç güzellik. Biraz klişe 
olacak ama önce içimizi bes-

lemeliyiz, güzelleştir-
meliyiz’’ dedi.

İnsan
önce içini

güzelleştirmeli

SAHNEYi 
ormana çevirdi

Oyuncu Fırat Tanış’ın tek kişilik türkülü 
seyirlik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, 21 
Eylül Salı günü saat 20:30’da Trump Sah-

ne’de tiyatroseverlerle buluşuyor. ‘Gelin Tanış 
Olalım’da Fırat Tanış, türkülerin yollarından 
geçerek ezgilerin izlerini sürüyor. Hikayelerle 
ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, ha-
kikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere 
ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı 
ise Prof.Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri 

süresince Fırat Tanış 
11 türkü söylerken, 
oyunculuğuyla sözü şiiri 
müziği enfes yorumuyla 
harmanlıyor ve seyir-
cisine adeta bir terapi 
sunuyor.  Fırat Tanış’a 
sahnede Cem Erdost 
İleri, Mehmet Taylan 
Ünal, Sitar Sertaç Şanlı 
ve Mesut Ulusan enstrü-
manlarıyla eşlik ediyor. 

Gelin tanış olalım



BÜYÜKÇEKMECE’de, meyve 
toplamak için TEM Otoyo-
lu’nun kenarında bulunan 

araziye giden aile, ağacın altında 
el ve kolları bağlanmış halde ceset 
buldu. Ceset, Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırılırken, polis ekipleri olayla 
ilgili çalışma başlattı. Olay, dün 

saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu 
Büyükçekmece Karaağaç mevkiin-
de bulunan boş arazide meydana 
geldi. İddiaya göre, meyve topla-
mak için araziye giden aile, ağacın 
altında el ve ayakları bağlanmış 
erkek cesedi buldu. Ailenin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ekipleri 

geldi. Çevrede çalışma başlatan 
polis ekipleri, cesedi bulan kişiyi 
ifadesini almak için polis merkezine 
götürdü. Yapılan incelemelerin ar-
dından kimlik tespiti yapılması için 
ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 
Olayla ilgili polis ekiplerinin çalış-
ması sürüyor. DHA

Meyve toplamaya gittiler ceset buldular!Meyve toplamaya gittiler ceset buldular!
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

2 kişi yaralanırken, yaralılar olay 
yerine gelen ambulanslarla hastaneye 
kaldırıldı.  Kaza, Mecidiye Mahallesi 
Fatih Bulvarı üzerinde saat 08.00 
sıralarında meydana geldi. Kamil 
Çakar yönetimindeki 34 KH 3554 
plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 
orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi 
ile takla atan otomobilde bulunan 2 
kişi yaralandı. Kazadan sonra otomo-
bilde sıkışan sürücü Kamil Çakar ve 
eşi Fatma Çakar, olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 
Yaralılar olay yerine gelen ambu-
lanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada 
yaralıların yardımına koşan Serhat 

Benzer, “ Koşarak gittik yardıma. 
Yaralı vardı içerde. Bir hanımefendi 
vardı, baygındı. Hemen 112’yi aradık. 
Daha sonra da polis ve ambulanslar 
geldi” dedi.  Yaralıların hastanedeki 
tedavisi sürerken, polis kaza ile ilgili 
soruşturma başlattı. 

KADIKÖY’DE geçtiğimiz 
günlerde bir kişinin çeşitli 
mahallelerdeki ev ve iş yerle-

rine girerek hırsızlık yaptığı ihbarını 
alan Kadıköy İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 
harekete geçti. Onlarca güvenlik ka-
merasını inceleyen ekipler, şüpheli-
nin Kamil Serkan Y. olduğunu tespit 
etti. Şüpheliyi yakalamak için çalış-
ma başlatan ekipler Kamil Serkan 
Y.’yi Üsküdar’da yakaladı. Şüpheli, 
kendisinden kimlik isteyen ekiple-
re, başkasının adına düzenlenmiş 
ve sahte olduğu belirlenen sürücü 
belgesi verdi. Yapılan araştırmada 
şüpheli Kamil Serkan Y. hakkında 
10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunduğu ve tutuklu bulunduğu 
açık cezaevinden kaçtığı için aran-
dığı ortaya çıktı. Şüphelinin 13 adet 
evden hırsızlık, 1 adet cinsel istis-
mar, 1 adet tehdit, 1 adet uyuşturucu 
madde kullanmak suçlarından kaydı 
olduğu öğrenildi. Emniyetteki iş-
lemlerin ardından İstanbul Anadolu 
Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli 
çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
Şüpheli güvenlik kamerasında

Öte yandan şüpheli girdiği binada 
güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Görüntülerde, şüpheli Kamil Serkan 
Y.’nin taktığı şapkayla kendini 
kamufle ederek elindeki peçete ile 
dış kapıyı açıp binaya girdiği, yine 
elindeki peçeteyle asansörle gideceği 
kata bastığı daha sonra çatı katın-
daki daireye girerek bir süre sonra 
elindeki dizüstü bilgisayarı alarak 
daireden çıktığı görülüyor. DHA

CEZAEVCEZAEVii F FiiRARRARiiSSii  
YAKAYI ELE VERDYAKAYI ELE VERDii

Refüje çarptı takla attıİstanbul’da önceki akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışın 
en çok etkili olduğu yerlerden biri olan Sultangazi Yayla Mahallesi’nde çok 

sayıda binanın çatısı uçtu. Çatılardaki hasar havadan fotoğraflandı

I stanbul için şiddetli rüzgâr ve yağış 
uyarısı yapılmasının ardından dün 
akşam saatlerinde şiddetli rüzgâr ve 

sağanak yağış İstanbul’un birçok yerinde 
etkisini gösterdi. Sultangazi ilçesi şiddetli 
rüzgâr ve sağanak yağıştan en çok etkile-
nen yerlerden biri oldu. Yayla Mahallesi’n-
de şiddetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda ev 
ve ahırın çatısı uçarken, bazı evlerde kısmi 
yıkılmalar meydana geldi. Mahallenin son 
durumu havadan fotoğraflandı. Havadan 
çekilen görüntülerde fırtınanın çatılarda 
meydana getirdiği yıkım gözler önüne se-
rildi. Sabahın ilk saatlerinde ise mahallede 
çalışma başladı. Evleri zarar gören vatan-
daşlar uçan çatılardan sokaklara dökülen 
parçaları topladı. Sultangazi Belediyesi ve 
elektrik dağıtım şirketi ekipleri de günün 

ilk saatlerinde mahallede çalışma başlattı.
Ortalık birbirine girdi
Fırtınada yan binadaki çatının evine 
düşmesiyle mağdur olan Göksel Ars-
lan, “Akşam 5-10 dakikada oldu. Yan 
taraftaki çatı komple gelip benim eve ve 
çevresine düştü. Gündüz gözüyle gelip 
hasar tespiti yapacaklar. Tahmini 10 bin 
liralık zararımız var.” dedi. Fırtınaya ber-
ber dükkânında yakalanan ve otomobili 
zarar gören İsa Erkin isimli vatandaş da 
konuşmasında, “5 dakika içinde ortalık 
birbirine girdi, göz gözü görmüyordu. 
Ben berberdeydim, camları tutuyorduk 
üzerimize gelmesin diye. Arabam park 
halindeydi karşıdaki çatıyı alıp getirmiş 
rüzgâr” ifadelerini kullandı. DHA

OLAY, Salacak sahili, Kuşkonmaz 
Camii yakınlarında dün  öğle saat-
lerinde meydana geldi. İddialara 

göre çevrede bulunanlar denizde bir kadı-
nın çırpındığını görünce, kadına yardım 
etmek için harekete geçtiler. Bu sırada 
seyyar satıcılık yapan Umut Kiremit, ka-
dını kurtarmak için düşünmeden kıyafet-
leri ile denize atladı. Bir başka esnafın da 
denize atlaması ile genç kadın önce kıyıya 
doğru yaklaştırıldı. Sahilde bekleyen 
çok sayıda vatandaş ise kadını denizden 
çıkardı. Suriyeli olduğu öğrenilen kadın, 
olay yerine gelen ambulans ile Haydar-
paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının 
hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, 
yaşanan olay çevredeki bir vatandaşın cep 
telefonu görüntülerine yansıdı.

İnsanlık görevimiz
Olay sırasında hiç düşünmeden denize 
atlayarak kadını kurtaran Umut Kiremit, 
“Bir bayanı denizde gördük. Herhalde so-
runlarından dolayı atlamış. Biz de insan-

lık görevimizi yaptık. Kadını kurtardık. 
Arkadaşımızla birlikte kadını denizden 
kaldırdık. Sonra kıyıdakiler yukarı çekti-
ler. Bir hayli su yutmuş. Sonra ambulans 
geldi. Kadını hastaneye götürdüler” şek-
linde konuştu. Olayı gören Şükrü Kükrer 
ise, “Hanımefendi bir anda denize atladı. 
Yoldan geçen bir balıkçı ile esnaf bir 
arkadaş var, o da atladı. Elinden gelen 
müdahaleyi yaptılar, kurtardılar” dedi.
 DHA

DENiZ ORTASINDA
YASAM SAVASI

SSiiDDETLDDETLii FIRTINA  FIRTINA 
CATILARI UCURDU!CATILARI UCURDU!

Kadıköy’de iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan ve hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş 
hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Kamil Serkan Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüp-
helinin, girdiği daireden bilgisayar çalarak ayrılması da  güvenlik kamerasına yansıdı

Üsküdar’da denizde çırpınan kadını gören genç, hiç düşünmeden ka-
dını kurtarmak için denize atladı. Genç kadın vatandaşların seferber ol-
ması ile denizden çıkarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

FATİH’TE 3 iş yerine 
düzenlenen dene-
timlerde 132 adet 
kaçak telefon,  8 
tablet ve bir adet 
bilgisayar ele geçiril-
di. Gözaltına alınan 
4 kişi serbest bıra-
kıldı. Fatih İskender-
paşa Mahallesi’nde 
bulunan bir iş hanı 
içerisindeki geçen 
Cuma gün 3 iş yeri 
denetlendi. Dene-
timlerde  61’i kaçak, 
64’ü kayıt dışı ve 
7’si hırsızlığa konu 
olmak üzere toplam 
132 adet cep tele-
fonu,  5’i kayıt dışı 
toplam 8 adet tablet 
ve 1 adet hırsızlığa 
konu dizüstü bilgi-
sayar ele geçirildi. 4 
kişi gözaltına alındı. 
“5607 Sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele 
Kanunu” ile “Suç 
Eşyası Satın Alma” 
suçlarından hakla-
rında işlem yapılan 
şüpheliler K.A. (34), 
Y.E. (34), İ.A.D. (23) 
ve T.Ü. (49) sevk 
edildikleri adliyede 
serbest bırakıldı.

BAĞCILAR’da kuyumcuya sahte 
altın satmaya çalışan 2 şüpheli ile 
sahte altınların temin edildiği 3 

şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adresle-
rinde yapılan aramalarda 38 adet çey-
rek altın ve 22 bin 100 lira ele geçirildi. 
Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest 
bırakıldı. Bağcılar Yıldıztepe Mahalle-
si’nde bulunan kuyumcuya sahte altın 
satmaya çalışan şüpheliler olduğunun 
belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. 
Geçen Cuma  günü ekipler gittikleri 

kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan 
S.D. ve Ş.K. isimli kişilerin üzerinden 
bir miktar çeyrek sahte altın ele geçirdi. 
Yapılan çalışmaların devamında da iki 
şüphelinin sahte altınları temin ettikleri  
Z.T., F.S. ve H.K. da Fatih’de yakalan-
dı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet 
adreslerinde yapılan aramalarda  38 adet 
sahte çeyrek altın ve 22 bin 100 lira para 
ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen 
şüpheliler hakkında adli kontrol hüküm-
leri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Ava giderken avlandılar

Kaçak cep 
telefonu ele 

geçirildi
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O kulların İlk iki haftası geride kalır-
ken, tam zamanlı "Yüz Yüze Eği-
tim"in sürekliliği için düzenlemeler

yapılması şarttırOkullar, bir buçuk yıl süren
uzaktan eğitimsizliğin ardından, iki hafta
önce tüm kademelerde açılmıştır. Bu süreçte
eksikler hükümetin yükümlülüklerini yerine
getirmesi ile aşılmak zorundadır. Tam za-
manlı yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde
devam etmesi için tüm topluma çağrımız: Ye-
tişkin aşılamalarının bir an önce tamamlan-
ması ve sınıf mevcutlarının 30’un altında
tutulması için gerekli düzenlemelerin yapıl-
ması için hükümete sorumluluklarını hep be-
raber bir kez daha hatırlatalım!Okulların
açılması ile ilgili yapılan açıklamalar ve uygu-
lamalarda şimdiye kadar tespit ettiğimiz baş-
lıca hususlar ve öneriler Türk Tabipler Birliği
tarafından şu şekilde belirlendi;

A) Okullarda yüz yüze eğitimin güvenli bir
şekilde devam etmesi için şu anda odaklanıl-
ması gereken en önemli üç nokta şunlardır:
Toplumdaki bütün yetişkinlerin aşılanması
okulların en uzun süre, en güvenli şekilde açık
tutulabilmesi için en kritik uygulamadır. Bu
nedenle aşılamanın tamamlanması için daha
fazla çaba gösterilmeli, aşısız yetişkinlerin
toplum sağlığını riske atmasını sınırlayan uy-
gulamalar artırılmalı ve 12 yaş üzerinin aşı-
lanması teşvik edilmelidir. Okullarda çalışan
tüm yetişkinlerin aşılamalarının tamamlan-
ması elzemdir. Haftada iki kez PCR testinin
pratikte uygulanması çok zordur. Bu nedenle,
okullarda çalışan yetişkinlerin aşılanması asıl
çözüm olacaktır. Sağlık bakanlığı ve Millî
Eğitim Bakanlığı’nın PCR testi uygulama-

sında ayrı tutum aldığı ve bu uygulamanın
somut olarak hayata geçmediği de tarafımıza
gelen bilgiler dahilindedir. 

Yüksek yayılımda olmamız sebebiyle sınıf
mevcutlarının mutlaka 30’un altına düşürül-
mesi gereklidir.

Sınıf mevcutlarını düşürmek için öğrencile-
rin okula gittiği gün sayısından feragat edil-
memesi çok önemlidir. Ancak Milli Eğitim
Bakanlığı bu konuda 1,5 sene boyunca hiçbir
hazırlık yapmamıştır. Pandemi nedeniyle öğ-
retmen alımı ve derslik yapımına hız vermek
şöyle dursun, son 17 yılın en az sayıda öğret-
men alımını yapmış, yıkılan okulların yerine
yenisini dahi yapmamış, ek derslik açmak için
hiçbir çaba gösterilmemiştir. Mevcut durum
bu öğretim yılında sınıf mevcutlarının geçmiş
yıllara göre çok daha fazla olmasına sebep ol-
muştur. Sağlık ve eğitimin bileşenlerinin öğ-
retmen alımı ile sınıf mevcutlarının
azaltılması konusundaki çağrıları şimdiye
kadar ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Çok
kalabalık ve dersliği olmayan okullarda dahi
okulun 7 gün açık tutulması ile %40 ek alan
yaratılması ve 50 kişilik sınıfların 36’nın, 42
kişilik sınıfların 30’un altına düşürülmesi
mümkündür. Bu ve benzeri çözümler için öğ-
retmen alımı en kritik basamaktır.

B) Bunlara ek olarak okullarda şu husus-
lara dikkat edilmelidir: Sınıfların düzenli ola-
rak havalandırılması ve penceresi açılmayan
sınıfların derslik olarak kullanılmamasının
sağlanması gerekir (ders sırasında 20 daki-
kada bir pencere ve kapının açılması hususu
mevcut rehberde eksiktir). 

Belirti gösteren yetişkin ve öğrencilerin

okula gelmemesi çok önemlidir. Belirti göste-
ren kişiler ancak PCR testi yaptırdıktan sonra
negatif çıktığında okula gelebilir. Buna titiz-
likle riayet edilmesi okullarda olası bulaşma-
ları engellemeye büyük katkı sağlar. Evde
kalmayı gerektiren belirtiler veli bilgilendirme
rehberinde açıkça yazılmamıştır. Bunlar yük-
sek ateş (>38o), öksürük, burun akıntısı,
boğaz ağrısı, nefes darlığı ve tat veya koku
duyusu kaybı olarak net bir şekilde ifade edil-
meli ve velilerle etkili bir şekilde iletişimi ya-
pılmalıdır.

Okuldaki tüm aşılı ve aşısız yetişkinler
maske takmalıdır. Yüksek yayılımda olduğu-
muz şu günlerde de tüm öğrencilerin de
maske takması gerekir. 12 yaş altı çocukların
okul bahçesinde oynarken maske takmasına
ve mesafe tutmasına gerek yoktur. Öğrenciler
için hazırlanan bilgilendirme rehberinde hij-
yene, dezenfeksiyona ve yüzeylere temastan
kaçınmaya diğer önlemlerin önemini görmez-
den gelecek şekilde yer verilmiştir. COVID-19
solunum yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Öğ-
retmenler, okul çalışanları ve öğrencilerin bu
konuda doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, so-
lunum hijyeni kurallarının öğretilmesi (ök-
sürme ve hapşırma sırasında dirsek içi ile
ağzı ve burnu kapama) ve havalandırmanın
vurgulanması gerekir. Okul idareleri öğrenci
ve velilerin HES kodu takibini yapmalıdır.
Servislerde pencerelerin açılmaması nede-
niyle yarım kapasiteye geçilmesi olası bulaş-

mayı azaltmak için etkili olacaktır. Ayrıca,
okulların açılması ile artan toplu taşıma ihti-
yacının karşılanması için sefer sayısının en az
iki katına çıkarılması gereklidir. Okulların
açılmasını takip eden 2-4 hafta öğrenci ve öğ-
retmenlerde tespit edilen vakalar ve okul içi
bulaşma bilgileri çok yakından takip edilmeli
ve şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu dö-
nemde toplanacak verilere göre önlemler sıkı-
laştırılabilir ya da gevşetilebilir.

Aşı reddi ya da karşıtlığı ve aşı tereddüdü

Aşı reddi ya da karşıtlığı ve aşı tereddüdü
birbirinden farklı tutumlar olmakla birlikte
söylemlerin etkililiğine bağlı olarak birbirini
besleyen gruplar oluşmaktadır. Aşı reddi ve
tereddüdünde gerekçeler hem benzerlikler
hem de farklılıklar barındırmakta, dolayısıyla
bu gruplarla iletişim ve küresel bir salgında
yapılması gerekenlerin paylaşımı açısından
her grubun kendi içinde ve birlikte değerlendi-
rilmesini gerektirmektedir.Pullan ve Dey tara-
fından yapılan bir araştırmada; aşı
tereddüdünde cıva içerdiği, otizme yol açtığı
ve tehlikeli olduğuna dair pek çok gerekçe
dile getirilmektedir. Ayrıca bulaşıcı hastalık-
ların tedavilerindeki gelişmeler ile aşı gereksi-
niminin azaldığı düşüncesinin de bu
yaklaşımda rol oynadığı bildirilmektedir. Kü-
resel salgın boyunca Google eğilimleri üzerin-
den yapılan bir çalışmada koronavirüs aşısı
ile ilgili aramaların arttığı ve özellikle ka-
muya yönelik açıklamaların veya aşı ile ilgili
yeni gelişmelerin olduğu dönemde bu arama-
ların zirveye çıktığı belirtilmektedir. Korona-
virüs ile ilgili durumun ağırlaştığı dönemlerde
aşı karşıtı aramaların inanıldığının aksine
azalmadığı da görülmektedir. Endüstrinin bi-
limsel araştırmaların destekleyicisi konu-

munda olması ve bilimsel  bağımsızlığın en-
düstri ile ilişkiye dayalı olarak zarar gördü-
ğüne dair yaklaşım, kaçınılmaz olarak
toplumda haklı bir kuşkuya yol açmakta ve
bir tutum araştırmasında da gösterildiği
üzere aşı karşıtlığında sıkça ifade edilen ve
komplo teorilerinin ortaya atılmasına da
zemin oluşturan bir duruma dönüşmektedir.
TürkTabipleri Birliği önceki Merkez Konsey
başkanlarından Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın
bir yazısında dile getirdiği; “Artık neredeyse
tüm çalışmalar, özellikle ilaç çalışmaları, en-
düstri sponsorluğunda yapılıyor. Araştırma
maliyetlerinin artması kişilerin, üniversite
veya diğer bilimsel kurumların bağımsız ola-
rak araştırma yapmasını olanaksız kılıyor.

Uzman olmayanların müdahilliği

Aşı tereddüdü ya da karşıtlığında ve bunun
giderilmesinde rol oynayan toplumsal etkenler
aşılanmanın yaygınlaştırılabilmesi için dik-
kate alınmalıdır. Otorite ile bilim ve sağlığın
güvenilirliğini sorgulayan postmodern görüş,
“Nimbo Sendromu” (Not In My Body- benim
bedenimde değil) üzerinden özellikle dijital or-
tamlarda artanbireycilik, kurumsal güvensiz-
lik ve narsistik tepkiler arası gerilimin yol
açtığı uzman olmayanların aşıya karşı duruşu
toplumdaki yaklaşımın tanımlanmasında
ifade edilmektedir. Destekleyici bir kişisel de-
ğerler sistemi, örneğin kişinin yakınlarının
aşılanmayı desteklemesi aşı olma olasılığını
artırırken, hastalığa yakalanma olasılığı aşı
karşıtı tutumdan uzaklaşmasına ve COVID-
19 ile ilgili kaygı ve bilgilenme talebine yol
açmaktadır. Kaygıların giderilmesini sağlaya-
cak somut bilgilerin paylaşılması ve deneyim
paylaşımları aşılanma talebinde önem taşı-
maktadır.

Okullara düzenleme şarttır!

2008’de Estonya’da başlayan,
Dünyanın en büyük sivil çöp
toplama hareketi “Let’s Do It!”
e eş zamanlı olarak Kartal
Belediyesi’de destek verdi

Kartal da 
temizlik yaptı

Dünya Temizlik Günü etkinliklerine
“Haydi Kartal Sen De Temizle” slo-
ganı ile katılan Kartal Belediyesi ekip-

leri, Kartal sahil bandı olmak üzere ilçe ’de birçok
noktada temizlik seferberliği başlattı. “Atıksız Bir
Dünya” mottosu ile her yıl Eylül atında çöp kör-
lüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak ama-
cıyla dünyanın 180 ülkesinden 50 milyondan fazla
gönüllünün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği çöp
ve atık madde toplama etkinliği kapsamında, Kar-
tal da büyük bir temizlik çalışmasına sahne oldu.
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,
çevre gönüllülerinin de desteği ile Kartal sahil
bandını yürüyerek yerlere ve kayalıkların arasına
atılmış çöp ve atık maddeleri topladı. Kartal Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve
birim müdürlerinin de yer aldığı etkinlikte ekipler,
Dragos Su Sporları Merkezi’nin çevresinden baş-
layarak tüm sahil bandı boyunca çöp ve atık mad-
delerini toplayarak çöp araçlarına aktardı.

Amaç farkındalık yaratmak

Sürdürülebilir bir çevre ve çevre kirliliği konu-
sunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek düzen-
lenen etkinlikte yüzlerce kilo çöp ve atık toplandı.
Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Kartal Be-
lediyesi Çevre ve Kontrol Müdürü Deniz Kara-
can, “İstanbul genelinde şu an 28 bölgede bu
çevre hareketi yapılmaktadır. Amacımız çevreye
karşı duyarlılığı, farkındalığı artırmak, Temiz
çevre, temiz Kartal’la için çalışmalarımız aralıksız
devam edecektir” dedi.

1 8 Eylül Dünya Temizlik Günü, dün-
yanın birçok noktasında, farkındalık
yaratma amaçlı çeşitli etkinliklerle

kutlandı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde de
Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ve Çevko ortaklığında sahil temizliği
yapıldı. Sahil boyunca atılan atıklar toplanır-
ken, atığın türüne göre ayrıştırma yapılarak
geri dönüşüme kazandırma da amaçlandı.
Sabah saatlerinde Küçükyalı Evlendirme
Dairesi önünde toplanan ekipler toplama
ekipmanları ile birlikte sahilde atıkları toplar-
ken, çevreden vatandaşlar da etkinliğe katıldı.
Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürü Cevahir Efe Akçelik, 20. yüzyılın
afetler çağı olduğunu, iklim krizinin de etki-
siyle önümüzdeki dönemde de bu afetlerin
daha sık tekrarlanabileceğini hatırlatarak, "Bu
çerçevede doğal kaynakların kullanımı, sür-
dürülebilir bir çevrenin önemi daha çok arttı.
Bu kapsamda, kaynakları ayırma dediğimiz
en temel başlangıç noktasının bir an önce ha-
yata geçmesi lazım. Biz de burada, yalnızca
toplama değil, geri dönüştürülebilir atıkların
önemini vurgulamış olduk." diye konuştu.

Etkinlikler sürecek

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü
Aygünay Karagöz de bu etkinlikle Dünya Te-
mizlik Günü'nde farkındalık yaratmayı amaç-
ladıklarını belirterek, "Bugünü, insanların
çevreye duyarlılığını artırmak, yeni gelen ne-
sillerin görerek ve yaşayarak bu tür etkinlik-
lere katılmalarını sağlayıp temiz bir dünya
için taşın altına elini koyduğu bir etkinlik ola-
rak değerlendiriyoruz." dedi. Karagöz, bu tür
etkinlikleri devam ettirmeyi amaçladıklarını
da sözlerine ekledi.

Finlandiyalılar da destek verdi

Maltepe sahilinde temizlik amacıyla topla-
nan ekiplere sahilde katılanlar da oldu. Bu
isimlerden biri de 15 yıldır Türkiye'de yaşa-
yan Finlandiya asıllı Mika Harbeck'ti. Çevre
temizliğinin kendisi için çok önemli olduğunu
söyleyen Harbeck, "Öncelikle kullandığımız
eşyalara dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız varsa
almalıyız. Sonuçta almadığımız şey hiçbir
zaman çöp olmayacaktır." dedi. Harbeck,
Türkiye'de ve dünyada tüm insanların atık
yönetimine ve çevre temizliğine daha fazla
önem göstermesi gerektiğini ekledi.

Poşetlerde atIklarakIllarda

IklIm krIzI

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

apaydinoktay@gmail.com

18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Maltepe sahilinde
yapılan temizlik ve atık toplama çalışmasında iklim
krizi sebebiyle geri dönüşümün önemine vurgu 
yapıldı. Çevko, İBB ve Maltepe Belediyesi ortaklığında
ekipler sahil boyunca atıkları topladı

Etkinliğe farklı kurumların temsilcile-
rinden oluşan geniş bir grupla katı-
lan Çevko Vakfı'nın Kurumsal
İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu
ise, Çevko Vakfı olarak 1991'den bu
yana ambalaj atıklarının toplanması
ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söy-
lerken ambalaj atıklarının çöp olarak
değerlendirilmesi gerektiğinin altını
çizdi. Uslu, "Bugünkü etkinlik Lets Do
It!'in başlattığı Dünya Temizlik Günü
kapsamında gerçekleşiyor. İklim De-
ğişikliği Çalışma Grubu olarak bura-
dayız. Ambalaj atıklarının ayrı
toplanmasının önemine değinirken,
gördük ki sahillerde çöpler de çöp
kutularına atılmıyor. Her şey yer-
lerde. Lütfen çöpleri çöplere atalım,
ambalaj atıklarını ayrı toplayalım.
Büyük bir iklim krizi yaşıyoruz ve
buna dur demek bireysel olarak he-
pimizin elinde." diye konuştu.

Her şey 
yerlerde! Vatan size

minnettar
19 Eylül Gaziler Günü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda 
düzenlenen törenle kutlandı. Gazilerin vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu belirten
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Milletin geleceği için canları pahasına mücadele
ederken gazilik şerefine nail olan kahramanlarımız, bu vatan size minnettardır” dedi

19 eylül Gaziler Günü sebebiyle
Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli İrade Meydanı’nda tören

düzenlendi. Programa Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komu-
tanlığı adına Topçu Yarbay Murat Payas,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, İlçe
Müftüsü Celal Büyük ve gaziler katıldı. Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından
tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
ve İstiklal Marşı okundu. Program sonunda
katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekildi.

Cesaretin yaşayan sembollerisiniz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
yayınladığı mesajda; bugün huzur içinde ya-
şadığımız vatanımızın bize gazilerimizin bir
emaneti olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:
"Sizler, vatanseverliğin ve cesaretin yaşayan
sembollerisiniz. Milletin geleceği için canları
pahasına mücadele ederken gazilik şerefine
nail olan kahramanlarımız, bu vatan size

minnettardır. Bu vesileyle de Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah
arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal
eden kahraman gazileri rahmetle anıyorum.”
ARİF ELMAS

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Şile İlçe Başkanı İb-
rahim Çelik, 19 Eylül Gazi-

ler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı
yayımladı. Başkan Çelik mesajında:
“Ülkemizin her karış toprağına kanla-
rını akıtarak tarihimize altın say-
falar yazdıran, Türkiye
Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar
yaşamasının en büyük teminatı
olan, Türk kahramanlığının sön-
meyen meşaleleri Gazilerimizin
19 Eylül Gaziler Günü’nü kutla-

manın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitle-
rimize duyduğumuz minnet ve saygının
da açık bir göstergesidir. Zaferlerle dolu
Türk tarihinin temelinde de bu kahra-
manlık ruhu ve derin inanç vardır. Şe-

hitlik ve Gazilik, milletimiz için
şereflerin en yücesidir. Üzerinde ya-
şadığımız coğrafyanın aziz milleti-
miz için vatan haline dönüşmesi,
şehit ve gazilerimizin canları paha-
sına verdikleri ulvi mücadele ile ger-
çekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.

Gaziler için mesaj



Değerli Dostlar,

S izede oluyor mu bilmem ama ben bir or-
tama girdiğimde bazı kişilerle yakınla-
şırken, bazılarına daha mesafeli

durmam gerektiğini söylüyor iç sesim. Ya da iç
karartıcı ve şiddet içeren bir haber karşısında
üzerimde bir ağırlık hissederken, kedimin
bana sokulup mırlaması karşısında içimde bir
sıcaklık ve rahatlık hissediyorum. Vakit bul-
dukça bu konu üzerinde araştırmalar ve oku-
malar yaptığımda, bu hislerimin tek sebebinin
yayılan titreşimle alakalı olduğunu keşfettim.
Bizler, yüksek bir seviyede titreştiğimiz zaman
daha hafif, daha mutlu ve daha rahat hisseder-
ken, düşük bir seviyede titreştiğimiz zaman
daha ağır, daha huzursuz ve karmaşık 
hissediyoruz.

Kimya dersi okuyanlar her şeyin atomlar-
dan oluştuğunu hatırlayacaktır. Bu atomlar
hareket halindedir ve atomların hızına bağlı
olarak cisimler katı, sıvı veya gaz halinde gö-
rünür. Maddenin gerçekliğini titreşim olarak
deneyimledikçe, zihnin gerçekliğini de bilinç,
algı, duyum ve tepki olarak deneyimlemeye
başlarız. Doğada her şey farklı frekanslarda
titreşir. Hayvanlar, bitkiler, taş, toprak, insan-
lar, sesler ve hatta düşünceler, duygular bile.
Hayattaki Her Şey Titreşimdir" demiş Albert
Einstein. Her şey titreşir! Hayat titreşimdir!

Her birimizin kendi titreşimleri var ve kendi
hızımızda titreşiyoruz. Ve fakat, titreşimler
yaşadığımız deneyimlerimize de bağlı olarak,
kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hangi fre-
kansta titreşirsek benzer frekansları kendi-
mize çekeriz. Bu ne demek? Yani stresli veya
rahatsız olduğumuz zamanlarda vücudumuz
artık doğru ses dalgası üretemez. Bu durum
kendimizi ruhsal olarak iyi hissetmemizden tu-
tunda, hayat kalitemize ve hatta sağlık prob-
lemlerine kadar gidecek bir sürece sokar
bizleri.

Hadi şimdi kapa gözlerini ve kendini dinle.
Şu an nasıl titreşiyorsun? Dünya nasıl titreşi-
yor? Eğer düşük frekansta titreştiğinizi düşü-
nüyorsanız, sizinle titreşiminizi yükseltmeye
yardımcı olacak yollar paylaşacağım:

1.Şükredebilmek: Şükretmek, titreşimimizi
artırmanın en hızlı yollarından biridir. Düşük
enerjili bir duygu yaşadığınızı hissettiğinizde
hemen aklınıza şükredecek bir şeyler getirin.
Ya da her gün üç tane şükredecek bir şey
bulun ve onu yazmayı alışkanlık haline getirin.

2.Aşkı hissetmek: Aşk, yaşamın en yüksek
titreşen hallerinden biridir. Sevdiğiniz birini
hatırlayın. Bu eşiniz olabilir, anneniz  babanız
olabilir, çocuğunuz olabilir, baktığınız başka
bir canlı olabilir ya da yaratıcı olabilir.  Bu siz
de bir rahatlama, hafiflik ve mutluluk hissetti-
recektir. Ve işte tam da o noktada enerjiniz
yükselmeye başlayacak.

3.Cömert olmak: Sevgi, ilgi ya da maddi
konularda cimri veya gözü aç olduğumuzda,
titreşimimiz azalır ve bu bizi kötü hissettirir.
Hayatımızda neyi çok istiyorsak, o istedğimiz
şeyi fazlasıyla birine ya da başka bir şeye gös-
terebiliriz. Kendinizi parasız mı hissediyorsu-
nuz? O zaman bütçenize göre birilerine
yardım edin. Yeterli zamanınızın olmadığını
mı düşünüyorsunuz? O zaman iyi bir amaç
için zaman ayırın. Yalnız mı hissediyorsunuz?
Birilerine gülümseyin, ilgi gösterin.

4.Meditasyon ve Nefes Çalış-
maları Yapmak: Meditasyon yapmak ve dik-
katli bir şekilde nefes almak sinir sistemimizi
sakinleştirir, ruh halimizi iyileştirir ve daha
fazla huzur duygusu hissettirerek yüksek dere-
cede titreşim yaymamıza yardımcı olur.

5.Bağışlayabilmek: Abraham Hicks'in duy-
gusal rehberlik ölçeğine göre suçlama, düşük
bir enerjidir. Ölçekte, 22 duygu sıralamasında
suçlama 15. sırada bulunuyor. Affetmek için
çalışırsanız, kendinizi bir bowling topu gibi
ağırlaştırabilecek bu düşük enerjiden kurtulur-
sunuz ve titreşimimiz yükselir.

6. Yüksek Enerjili Yemekler Tüketmek: Tü-
kettiğimiz her şey  yaşam gücümüzün enerjisi-
dir. Çok fazla “ölü” enerji yani et, kızarmış
veya işlenmiş gıda tüketirsek, titreşimimizi dü-
şürürüz. Yerel ve organik meyve ve sebzeler
tükettiğimizde, vücudumuz bunları tam anla-
mıyla emer ve kendimizi daha hafif, canlı his-
setmemize yardımcı olur.

7. Alkol Tüketmemek: Geçici olarak iyi his-
settirsede alkol titreşimimizi azaltır. Uyuşmak
yerine, daha sağlıklı bir yaşam tarzını benim-
seyerek, vücudumuzdaki toksinlerden arınarak
enerjimizi ve dolayısıyla titreşimimizi
yükseltebiliriz.

8. Olumlu Düşünmek: Ne düşünürsek, o
bizim geleceğimizi yaratır. Eğer karamsar, en-
dişeli veya olumsuz düşünürsek, muhtemelen
düşündüğümüz şeylerin içinde buluruz kendi-
mizi. Şükür etmek hayatımıza nasıl daha faz-
lasını çekiyorsa, sabırsızlık, kıskançlık ve
değersizlik de öyle. Dikkatimizi hangi düşün-
celere verdiğimizin farkında olmalıyız. Çünkü
olumlu ya da olumsuz bir düşüncenin, onun
gibi bir başkasını çekmesi ve çekim yasasını
harekete geçirmesi sadece 17 saniye içinde
gerçekleşebilir. Negatif düşünceleri zihnimiz-
den uzaklaştıralım ve pozitif düşüncelere
odaklanmaya çalışalım.

9.Eğlenceli Müzik, TV, Kitap ve Filmleri
Tüketmek: Bizim enerjimizi yiyen değil, can-
lanmış hissettiren müzik, TV, kitap ve filmleri
tüketmemiz titreşimizi arttırmaya yardımcı
olur. Bir düşünelim: ‘Sosyal medya bizi enerjik
mi yoksa güvensiz mi hissettiriyor? Şiddet içe-
rikli filmler gerçekten ruh halimizi iyileştiriyor
mu yoksa endişemize katkıda mı bulunuyor?’

10.Çevrenizi Güzelleştirebilmek: Evimizin
ve çalışma ortamımızın güzelliği yaşam coşku-
muzu yükseltir. Yaşadığımız ve çalıştığımız or-
tamlarda bizi sakinleştiren ve enerjimizi
yükseltecek renkler kullanmamız, dağınıklığı
azaltmamız enerjimizin yükselmesine
yardımcı olur.

11.Egzersiz Yapmak: Açık havada egzersiz;
hem fiziksel sağlığınıza iyi gelecekken, hemde
doğa ile bağlantı kurmamıza vesile olacak ve
titreşimimizi yükseltecektir.

12.Yüksek Titreşimli Sosyal Çevre Edin-
mek: Son olarak, bizi aşağı çekmek yerine bizi
yukarı çıkaran insanlarla çevremizi kuşatalım.
Kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak,
bize inanan ve tıpkı bizim gibi yüksek fre-
kansta olan insanlarla zaman geçirelim. Fre-
kansımız yükseldikçe bu çevremize de yansır.
Dünyanın kolektif bilincini yükseltmeye kat-
kıda bulunmanızın tek yolu budur.

Titreşiminizi 
yükseltmenin 12 yolu

G aziosmanpaşa’da bir kentsel dö-
nüşüm projesi daha tamamlana-
rak, hak sahipleriyle buluştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürü-
tülen Yıldıztabya 5/6A Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin ilk etabı tamamlanarak hak
sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. 244
konut, 34 dükkân ve yeşil alanların yer al-
dığı proje, sadece hak sahibi kadar konut
üretilmesi ve yatay mimarisi ile aynı za-
manda örnek bir kentsel dönüşüm mo-
deli oldu. Vatandaşlar, depreme
dayanıklı, güvenli ve modern evlerine ka-

vuşmanın heyecanını yaşarken, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta da bu sevince ortak oldu.

244 konut teslim ediyoruz

Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden
Başkan Usta, “Bakanlığımızın, TOKİ’nin
ve belediye olarak bizim birlikte yaptığı-
mız örnek bir proje bu. Yatay mimari, az
katlı ve bütün dairelerin önü açık, ferah.
244 konutluk ilk etabı bugün teslim edi-
yoruz. Hemen arka tarafında 2. Etap ça-
lışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah 3
etaptan oluşan projenin diğer etaplarını
tamamladığımızda camisiyle, okuluyla
burası aslında mini bir mahalle olacak.
Dükkanların da açılmasıyla bölge hare-

ketlendikçe nezih bir ortama kavuşacak.
Tüm hak sahiplerimize hayırlı, uğurlu
olsun. Allah güle güle oturmayı nasip
etsin” dedi.

Evler oturulacak vaziyette

Yeni evine kavuşan Rasim Okur, “Önce-
den oturduğumuz ev gecekondu bölge-
sindeki bir yerdi. Tabi bunun sıkıntılarını
yaşadık. Ama şimdi yeni evimize baktı-
ğım zaman çok farklı bir ortama geldiği-
mizi anladık. İnşallah herkes bu işten
memnun olur. Ev oturulacak vaziyette.
Hiçbir eksiği yok. Sadece temizliğini
yapıp oturacağız. Allah razı olsun yapan-
lardan, bu işe emek verenlerden. Biz
kendi adımıza sevindik” diye konuştu.

ZEHRA ÇELİK
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Gaziosmanpaşa’da yapımı tamamlanan Yıldıztabya 5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi’nde hak sahiplerine anahtarlarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti

Kentsel dönüsümde
anaHatlar teslim 
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GOP’un gurur günü

Üniversite sınavlarına Gazios-
manpaşa Belediyesi'nin düzenle-
diği hazırlık kurslarında

hazırlanan 149 öğrenci üniversiteli olmanın
mutluluğunu yaşadı. Belediyenin Gençlik
Merkezi YKS hazırlık kurslarına katılan 105
öğrenci üniversite hayaline kavuşurken, Spor
Akademisinden 18 öğrenci üniversitelerin
BESYO bölümlerine, Sanat Akademisi’nden
13 öğrenci de Konservatuvar ve Güzel Sa-
natlar bölümlerine yerleşti. Üniversiteyi ka-
zanan öğrenciler için Gaziosmanpaşa
Kültür ve Sanat Merkezi'nde program dü-
zenlendi. Programa katılan İstanbul Mil-
letvekili Canan Kalsın, İstanbul
Milletvekili İffet Polat ve Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, üniversiteye yerleşen gençleri
tebrik ederek, başarılar diledi.

Her birinizi tebrik ediyorum

Kültürü, sanatı ve sporu eğitim çatısı
altında birleştirerek güçlendirdiklerini
ifade eden Başkan Usta, "Hizmetleri,
yatırımları yaparken, bu şehrin gelece-
ğinde kültür ve sanatın önemli olduğunu
düşündük ve bu alandaki hizmetlere daha
fazla ağırlık vermeye başladık. Sporun, sana-
tın bu şehirde karşılık bulduğunu, gençleri-
mizin ve velilerimizin bu işe sahip çıktığını
gördük. O zaman sanatı ve sporu eğitim ça-
tısı altında birleştirerek gençlik merkezi,
sanat merkezi ve spor akademisi gibi fonksi-
yonlarla bu yapıyı güçlendirdik. Bugün gör-

düğüm
tablo beni o

kadar mutlu etti o kadar çok gururlandırdı ki
söyleyecek kelime bulamıyorum. Başta
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma özellikle
öğretmenlerimizi, sanat akademisindeki ho-

calarımızı ve ilk kez bu sene yaptığımız
spor akademisindeki antrenörlerimizi ve
tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyo-
rum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Buradaki eğitimden memnunum

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisinde ha-
zırlanarak İstanbul Teknik Üniversitesi
Müzik bölümünü kazanan Hamza Kara-
man, “Burada gördüğüm eğitimden mem-
nunum. Öğretmen kadrosu ve öğretim şekli
de çok iyi. İlk başladığımda biraz heyecanlıy-
dım. Yapamayacağımı, kazanamayacağımı
düşünmüştüm. Sınavlarda da biraz heyecan
yaptım. Ama sonuç olarak verdiğim emekler
boşa gitmedi" ifadelerini kullandı. 
SEMANUR POLAT

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Belediyenin Gençlik Merkezi, Spor Akademisi ve
Sanat Akademisi’nde sınavlara hazırlanarak üniversiteyi kazanan gençleri ağırladı. Öğrencileri tek tek
tebrik eden Usta, her zaman gençlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi

İlkokul yıllarından beri müzikle uğraştığını söyleyen Turgut
Vardi, "Kendimi biraz daha eğitmek, geliştirmek istiyor-

dum. Bu yüzden Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akade-
misi'ne başvurdum. Hasret hocamın eşliğinde

konservatuara hazırlandım. Aynı zamanda ses eğitimi
dersleri aldım. Sakarya Üniversitesi'ni kazandım.

Bize bu imkanı sunan Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya çok

teşekkür ediyorum" şeklinde
konuştu.

KENdiMi
EğiTMEyi

sEviyorUM

Her şey hayal 
etmekle başlıyor
Başakşehir Belediyesi, hayatı kolaylaştıran fikirleri desteklemek için İnsansız Hava 
Araçları (İHA) ile Faydalı İş Modelleri Fikir Yarışması düzenlendi. Belediye Başkanı Kartoğlu,
“Hayatta her şey hayal etmekle başlıyor. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz” dedi

teknolojinin şehri Başakşehir, gele-
ceğin teknolojileri için girişimcileri
desteklemeye devam ediyor. Türki-

ye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başak-
şehir Living Lab’de, İnsansız Hava Araçları ile
Faydalı İş Modelleri Fikir Yarışması düzenledi.
Tarımdan doğal afetlere kadar hayatın birçok
noktasında faydalı olabilecek fikirlerin ortaya çık-
tığı yarışmanın final sunumları ve ödül töreni
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu da, 14 projenin su-
numlarının yapıldığı final programına 
çevrimiçi katıldı.

Göklerde süzülüyor

Dün hayalini kurduğumuz teknolojilerin bugün
hayatımıza girdiğinin altını çizen Başkan Kar-
toğlu, “Büyük bir hızla değişen dünyada her
geçen gün yeni teknolojiler gelişiyor. Dün haya-
lini kurduğumuz pek çok teknolojinin, bugün ha-
yatımıza girdiğini görüyoruz. İşte buradaki kilit
kelime hayal… Aslında her şey hayal etmekle

başlıyor. İnsanlık tarihine baktığımızda büyük
buluşların, büyük icatların bir hayalle başladığını
görürüz. Hatta büyük fetihlerin bile başlangıcı bir
hayaldir. 21 yaşında İstanbul’u fethederek, bir
çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan Fatih Sultan
Mehmet Han, çocukluğunda kurduğu hayali
gerçeğe dönüştürmüştü. Hayallerin gerçek ol-
ması için öncelikle çok çalışmak gerekiyor. İnançlı
ve azimli olmak, planlı olmak gerekiyor. Bugün,
dünyanın hayranlıkla izlediği İHA ve SİHA’ları-
mız, bu inançla, bu gayretle göklerde süzülüyor.”
şeklinde konuştu. İnsanız hava araçlarının sa-
vunma sanayi dışında da kullanılmaya başladı-
ğına işaret eden Başkan Kartoğlu, konuşmasını
şu şekilde sürdürdü; “İHA’ları sadece savunma
sanayinde değil, hayatın her alanında görmeye
başladık. Eminim ki, çok kısa süre içerisinde, ha-
yatımızı kolaylaştıran teknolojiler arasında en
önde yerini alacaktır. Başakşehir Belediyesi ola-
rak biz de, geleceğin teknolojisi olarak tanımla-
nan hava araçlarıyla yakından ilgileniyoruz.
Başakşehir Living Lab’de her ay insansız hava
araçlarıyla ilgili eğitim ve etkinlik düzenliyoruz.
Bunların dışında, insansız hava araçlarının kulla-
nıma ilişkin gerekli lisansı da veriyoruz. Gençleri-
mize yeni ufuklar açmak için, yenilikçi fikirlerin
katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesi
için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

Günlük hayatımızın yeni destekçileri

Düzenledikleri yarışma ile İHA teknolojisine bir
altyapı oluşturmak istediklerini belirten Başkan
Kartoğlu, “İnşallah hep birlikte, günlük hayatı-
mıza faydalı modeller geliştirir ve bu ürünleri en
kısa sürede milletimizin, devletimizin hizmetine
sunarız. Buna yürekten inanıyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.
YAKUP TEZCAN

Beşiktaş’ta atlı polisler sokakta
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleriyle, Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğüne bağlı atlı polis birlik-

leri Beşiktaş'ta denetim gerçekleştirdi. Dene-
time Bebek Parkı'ndan başlayan birlikler,
parkın tamamını dolaştı. Bebek Parkı'ndaki
atlı polisleri görenler şaşkınlıklarını gizleye-
meyerek yanlarına geldi. Özellikle küçük ço-
cukların atlara yoğun ilgi gösterdiği
görülürken, büyükler de atlarla fotoğraf çek-
tirmeyi ihmal etmedi. Ömürlerinde ilk kez at
gören bazı minikler ise önce korkup yaklaş-
maya çekindi ama sonra polis ağabey ve ab-
lalarının da yardımıyla atları okşayıp sevdi.
Yerli ve yabancı birçok kişi atlı polislerin dev-

riyesini hayranlıkla izledi. Ekipler parkın ar-
dından sahile çıkarak denetime sahil ban-
dında devam etti.

Çok güzel bir ilk deneyim oldu

Çocuğu Efe Gündüz ile birlikte parkta dola-
şırken atlı polislere denk gelen Eda Gündüz,
"Çocuklar çok heyecanlanıyor. Atlarımız da
çok kibarlar. Çocuklara alışmışlar sanırım,
polisler de sevdiriyor. Çocuğumu ata bindir-
mek veya atlarla doğada yürüyüş yapmak
çok ilgimi çekiyordu. Acaba götürsem korkar
mı diye düşünüyordum ama hiç korkmadı.
Demek ki çiftliklere vs. götürmeye başlayabili-
riz. Çok güzel bir ilk deneyim oldu" dedi.

EN 
MUTLU

GÜN

Yeni evine kavuşan Rasim Okur, “Önceden oturduğumuz ev gecekondu bölgesindeki bir yerdi. Tabi bunun sıkıntılarını yaşadık.
Ama şimdi yeni evimize baktığım zaman çok farklı bir ortama geldiğimizi anladık. İnşallah herkes bu işten memnun olur. 

Ev oturulacak vaziyette. Hiçbir eksiği yok. Sadece temizliğini yapıp oturacağız” ifadelerini kullandı.
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Hemşireler 
az kazanıyor
Kamuda taşerondan kadroya geçen ilkokul
mezunu temizlik işçileri, güvenlik görevlileri 
4 bin 400 lira maaş artı ikramiye alıyor.
Hemşire maaşları ise 4 bin 500 lira

Kamuda taşeron elemanı olarak çalışırken
kadroya geçen vasıfsız işçilerin aylıkları,
hemşirelerin aylıklarını geçti, doktorların

maaşına yaklaştı. Ankara'da önemli bir devlet hastane-
sinde bu şekilde çalışan ve aralarında ilkokul mezunla-
rının da olduğu temizlik işçileri, güvenlik görevlileri ve
kayıt elemanları 4 bin 400 lira maaş alıyorlar. Bu ele-
manlar, sendikal hakları olarak yılda 2 kez 4 bin lira ik-
ramiye, 9 bin lira da tediye ücreti alıyorlar. Böylelikle
bu çalışanların aylıkları 6 bin lirayı buluyor. Covid'le
mücadele eden hemşire maaşları ise 4 bin 500 lira.
Doktorların ise sabit ek ödeme dahil ellerine 8 bin lira
para geçiyor.

Yamalı bohça gibi

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Se-
vilay Şenol Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine, hemşire
özlük haklarının “yamalı bohçaya” döndüğünü belirtti.
Çelik,  özlük haklarına yönelik sorunlarını ve çalışma
koşullarını Sağlık Bakanlığı'ndan talep ettiklerini ifade
etti. Prof. Çelik, hemşirelerin yoksulluk sınırının altında
bir yaşama mahkum edildiğini belirterek şöyle dedi:
“Yetkililerden, kamu ve özel sektörü ayırımı yapmaksı-
zın, bir an önce hemşirelerin ücret ve özlük haklarını,
insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye getirmesini talep
ediyoruz. Bunun için hemşire özlük haklarının 3600 ek
göstergeye göre düzenlenmesini istiyoruz.”

Türkiye ayakkabı imalatında
uluslararası sınırları aşıyor. 20
Ekim’de başlayacak 2020

Dubai Expo organizasyonunda personelin
kullanacağı ayakkabıları Türkiye’den sipariş

edilidi.  Şirket sahibi Süleyman Gürsoy, si-
parişlerin 20 günde hazırlandığını söyledi.
Uluslararası organizasyonda Türk üretimi
ayakkabıların kullanılmasının tanıtım ve
prestij açısından çok önemli olduğunu kay-

detti. Gürsoy, “Ayakkabılar, 20 günde hazır-
landı ve Dubai'ye yollandı. Başarılı bir süreç
geçirdik. Böylesi önemli bir fuarda ayakka-
bılarımızın bulunacak olması oldukça an-
lamlı” diye konuştu. MURAT PALAVAR

ONLINE ALISVERIS
ILAC GIBI GELDI

250 VIP ayakkabı Dubai’ye uçtu
Yüzbinlerce kişiyi ağırlayacak 2020 Dubai Expo için sayılı günler kaldı. Organizasyonda kullanılacak
personel için tasarlanan 240 çift kadife ayakkabı Türkiye’de üretilerek Dubai’ye gönderildi

Pandeminin 
yarattığı 
psikolojik 

sıkıntılar ve 
stres toplumu 

online alışverişlere 
yönlendirirken,

salgının ilk
dalgasında 

gıdaya hücum 
eden tüketici, 

ikinci dalgada ise
daha çok kıyafet

alışverişlerini 
artırdı

T üm dünyayı sarsmaya devam
eden koronavirüs pandemisi
1.5 yıllık süreyi geride bırakır-

ken, sağlıktan iş hayatına ve üretime
pek çok alanda yaşanan değişimlerin
tüketimdeki ilk etkileri de ortaya
çıktı. Yapılan araştırmalar gelir
grubu ne olursa olsun, online alışve-
riş gıda tüketiminin pandemi stresini
yenmekteki temel araçlar olduğuna
dikkat çekerken, özellikle kısıtlamala-
rın ve yasakların arttığı dönemlerde,
vatandaşlar çıkışı gıda alışverişleri ve
yeme içmede buldu.

Ön plana çıktı

Pandeminin ilk döneminde tüm
ürün gruplarının içinde yüzde 52'lik
bir paya sahip olan gıda ürünlerinin
tüketimi ikinci dönemde yüzde 43'e
düşerken, birinci dalgada yüzde 13
olan kıyafet tüketim oranı, ikinci dal-
gada yüzde 20'ye yükselerek önemli
alışveriş alanlarından biri oldu.TÜ-
BİTAK tarafından desteklenen 
“Koronavirüs Tedbirleri Döneminde
Tüketim Alışkanlıkları ve Kaynak-
lara Erişimdeki Kırılganlığın Tüke-
timde Özdenetim ile İlişkisinin
Araştırılması” projesi pandemi dö-
neminde bireylerin tüketim alışkan-
lıklarındaki değişimi ortaya koydu.

Dar gelirliler

Araştırmanın bulguları, gıda tüketim
bağımlılığının sosyal izolasyon art-
tıkça, yani birey kendisini daha fazla
yalnız hissettikçe bireyin psikoloji-
sinde olumlu yansımalarının oldu-
ğunu ortaya koydu. Bu dönemde,
bireylerde, ekonomik kırılganlık art-
tıkça hem gıda tüketim bağımlılı-
ğında hem de online alışveriş
bağımlılığında bir artış da gözlem-
lendiği aktarılırken, “Ekonomik ola-
rak zor durumda olmalarına rağmen
bu grubun ekonomik açıdan daha
rahat koşullarda olan bireylere göre
bu bağımlılıkları yüksek çıktı” tespiti
yapıldı.

Sağlık ürünleri çok satıldı

Araştırmaya göre pandemi döne-
minde en çok tüketilen ürün grubu
gıda olurken, gıda ürünleri en çok
marketlerden, sağlık ve hijyen ürün-
leri ise eczanelerden satın alındı.
Araştırma sonuçlarına göre online
kanallardan en çok satın alınan ürün
grubu kıyafet ve moda ürünleri oldu.
Pandemi ilerledikçe online kanallar-
dan kıyafet alışverişinde de bir artış
da gözlemlendi. Birinci dalgada
yüzde 13 olan kıyafet tüketim oranı,
ikinci dalgada yüzde 20'ye yükseldi.
Online mağazada en popüler ikinci
ürün grubu ise kozmetik ve kişisel
bakım ürünleri oldu. Alışverişinin ta-
mamını fiziksel mağazalardan ya-
panların oranı ilk dalgada yüzde
68.2 olurken, ikinci dalgada ise
yüzde 67.5 olarak ölçüldü. Bu so-
nuçlara göre, vaka sayılarındaki ar-
tışa rağmen tamamen fiziksel
mağazadan alışveriş yapanlardan
online kanala tamamen bir kayış 
olmadı.

Vatandaşın borcu 
dağ gibi büyüdü
Pandemi nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve hayat
pahalılığı ile sıkıntıları katlanan vatandaşlar, borç yükü altında eziliyor

Halk arasında ‘borç yiğidin
kamçısıdır' diye yaygın bir söz
var… Bu da vatandaşların bor-

cunu ödemek için yoğun çaba göstermesi
anlamına geliyor. Ancak vatandaşın borcu
tarihi bir rekor kırdı ve 1 trilyon lirayı geçti.
Pandemi nedeniyle günlük ihtiyaçlarını
karşılamakta zorlanan ve hayat pahalılığı
ile sıkıntıları katlanan vatandaş, borç yükü
altında eziliyor. CHP Meclis Grubu, haf-
talık ekonomi raporları açıklıyor. En son
açıklanan rakamlar, vatandaşın karşı kar-
şıya kaldığı büyük ekonomik krizi gösteri-
yor. Çünkü borçlar katlandıkça devasa
boyuta ulaştı. İşte o raporda öne çıkan
güncel rakamlar: Vatandaşların bankalara
ve finansman şirketlerine olan borcu (ta-
kipteki borçları da dahil) 27 Ağustos–3
Eylül günleri arasında 5.3 milyar lira arta-
rak 943.7 milyar liraya yükseldi. Bu bor-
cun 20.7 milyar lirası vadesinde
ödenmediği için takibe alınan kredi ve
kredi kartı borçlarından oluşuyor. Banka-
lar ve finansman şirketlerine olan borcun
756.7 milyar lirası bireysel kredilerinden,
187 milyar lirası da kredi kartlarından kay-
naklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde
2.8 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise

2.6 milyar liralık artış oldu. Vatandaşların
vadesinde ödeyemediği için bankalar tara-
fından icraya verilen takipteki borçları da
toplam 20.7 milyar lira düzeyinde 
bulunuyor.

Bardağın dolu tarafı

Temmuzda, 3 milyon 902 bin olan işsizle-
rin yanı sıra, 1 milyon 417 bin kişiyi bulan
eksik istihdamdakiler ve 3 milyon 140 bin
kişiyi bulan iş bulma umudu olmadığı için
iş aramayan bu nedenle de işsiz sayılma-
yanlar dahil edildiğinde gerçek işsiz sayısı
8 milyon 460 bin kişiye çıkıyor.  Bankalar-
daki toplam mevduat, 9.4 milyar lira arta-
rak 3 trilyon 911 milyar liraya yükseldi. TL
cinsinden mevduatlar 10.1 milyar lira arta-
rak ve 1 trilyon 765 milyar liraya çıktı. 1
milyar 106 milyon dolar artarak 261.1 mil-
yar dolara yükselen döviz ve altın cinsin-
den mevduatların TL karşılığı ise kurda
yaşanan azalışın etkisiyle 717 milyon lira
azalarak 2 trilyon 155 milyar lira oldu.
Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki
payı da yüzde 55 oldu. Gerçek kişilere ait
mevduatlarda ise yüzde 55.9 oldu. Gerçek
kişilere ait döviz mevduatları 1 milyar
dolar artarak 165.8 milyar dolara çıktı.

Toyota yıldızlaştı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında 2020 yılında gerçekleştirdiği 3.6
Milyar $ değerindeki ihracat ile Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci firma oldu

Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM) her
yıl gerçekleştirdiği ve

2020 yılında pandemi koşullarına
rağmen üstün ihracat performansı
gösteren firmaları belirlediği “Türki-
ye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştır-
masının sonuçlarına göre Toyota
Otomotiv Sanayi Türkiye 3.6 Milyar
$ değerindeki ihracatı ile Türkiye’nin
İhracat Şampiyonları arasında ikinci
sırada yer aldı. 2020 yılında toplam
217 bin aracın üretilerek banttan in-
dirildiği fabrikada, ihracat adedi ise
180 bin olarak gerçekleşti. Türki-
ye’nin İlk 1000 İhracatçısı içinde ih-
racat şampiyonları arasında ikinci
sırada yer almanın memnuniyetini
dile getiren  Toyota Otomotiv Sa-
nayi Türkiye Kıdemli Şirket Genel
Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk,
“Toyota C-HR ve Corolla’yı, Sakar-
ya’daki fabrikamızda en yüksek ka-
lite standartlarında üretiyor ve
üretimimizin % 90’ını dünyanın 150
farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Başa-
rılarımızın ve Türkiye ekonomisine
katkılarımızın   devam edeceğine gö-
nülden inanıyorum” dedi.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Birleşmiş Milletler
76'ncı Genel Kurulu'na katılmak

üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye
hareket etti. Erdoğan, ABD'ye hareke-
tinden önce Atatürk Havalimanı Devlet
Konukevi'nde basın toplantısı düzen-
ledi.  Erdoğan, bu yılki genel kurulun
"Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sür-
dürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezege-
nin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi,
İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş
Milletlerin Yeniden Canlandırılması
İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Te-
sisi" temasıyla gerçekleştirdiğini dile ge-
tirerek, "Büyük önem atfettiğimiz ve
öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve
sürdürülebilir kalkınmaya dair mesele-
ler, genel görüşmelerin gündeminde
ağırlıklı yer tutuyor. Genel kurula 110
civarında ülkenin devlet ve hükümet
başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlan-
ması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gü-
nünde 21 Eylül Salı günü Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu'na hitap edece-
ğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok ta-
raflılığa ve daha adil bir dünya
düzeninin tesisi hedefine olan güçlü
desteğini vurgulayacağım. Birleşmiş
Milletler'in gündeminde yer alan temel
meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşa-
cağım. Tüm insanlığı tehdit eden mey-
dan okumalara yönelik yaklaşımımızı
genel kurul kürsüsünden dile getirece-
ğim. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak
bu sene genel kurul kapsamında düzen-
lenecek etkinliklerin bir bölümü çevri-
miçi olarak icra edilecek. Bu çerçevede
çevrimiçi icra edilecek BM Gıda Sis-
temleri Zirvesi'yle BM Yüksek Düzeyli
Enerji Diyaloğu Toplantısı'na birer
video mesajla iştirak edeceğim. Ziyare-
tim vesilesiyle BM Genel Sekreteri'nin
yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet
başkanıyla ikili görüşmelerim 
olacak" dedi. 

Türkevi binası açılacak

New York'ta bulunduğu süre zarfında
Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme
Komitesi (TASK) tarafından düzenle-
necek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün"
başlıklı konferansta ABD'deki vatan-
daşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müs-
lüman toplumunun temsilcileriyle bir
araya geleceğini belirten Erdoğan,
"New York'ta diplomatik temsilcilikleri-
mize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan
Türkevi binamızın açılışını yerli ve ya-
bancı çok sayıda dostumuzla, misafiri-
mizle birlikte pazartesi günü anlamlı bir
törenle gerçekleştireceğiz. BM binasının
hemen karşısında yer alan arsamız üze-
rinde tarihi ve geleneksel mimari unsur-
ların en modern tekniklerle birleşmesi
neticesinde inşa edilen binamız, milleti-
mize kazandırdığımız yeni bir şaheser
olarak hizmete girmiş olacak" diye 
konuştu.

Kitabını takdim edecek

Türk ve Amerikan iş dünyasının temsil-
cileriyle de görüşmeleri olacağını söyle-
yen Erdoğan, Türk-Amerikan İş
Konseyi tarafından düzenlenecek 11.
Türkiye Yatırım Konferansı'na katılaca-
ğını belirtti. Erdoğan, "Daha Adil Bir
Dünya Mümkün eserimizi de gerek İn-
gilizce, gerek Arapça, gerek Türkçe,
gerek Fransızca, bu tür yabancı dillerde
hazırladık. Onları da muhataplarına
aynı şekilde inşallah takdim edeceğiz. 4
dilde hazırlıklar yapıldı ve BM'de, açılış
törenimizde de bunları muhataplara
takdim edeceğiz" dedi.

Zulmü durduracağız

Erdoğan toplantıda basın mensupları-
nın sorularını da yanıtladı. Fahiş fiyat
artışları ve emlak sektöründeki artışlarla
ilgili alınacak önlemler ve ev bulmakta
zorlanan öğrenciler konusuyla ilgili so-
ruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle
bir soruyu zail addediyorum. Zira
bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik
böyle bir zulüm, böyle bir suistimal
varsa bunun sorumlusu olan bakan ar-
kadaşlarım bunları takibe almak sure-
tiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.
Yalnız şunu çok açık net söyleyeyim.
Özellikle yurt konusunda Türkiye'de biz
bugüne kadar hiçbir iktidarın yapma-
dığı yatırımları yaptık. Şu anda bizim
bir milyona yakın yatak kapasitesi olan
yurtlarımız var. Bizden önceki dönem-

lerde böyle yurt söz konusu değildi.
Bunları biz yaptık ve gayet de lüks yurt-
lar yaptık. Yani bu yurtlar çift yatak bi-
lemediğiniz üç yataklı odalar olmak
üzere gayet modern bir şekilde bu yurt-
larımızı yaptık. Yani bu konuda da ben
yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi
Yurtlar Kurumu'muzun attığı bu adım-
larla da iftihar ediyorum" dedi. 

Ne yaparsanız yapın 
kervan yürür

Erdoğan, "Tabi Bay Kemal'e kalırsa Bay
Kemal'e ne yaparsanız yapın yedire-
mezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı.
Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok.
Ama yalan mı? Bunda bol. Ve onunla
beraber hareket eden bazı medya grup-
ları da var. Devamlı karalama kampan-
yasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa
yapsın kervan yürüyor ve yürüyeceğiz.
Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun
bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir
sene içerisinde Türkiye'de bu sorunu bi-
tirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir
sorun yok. Ne abartıyorsun. Üniversite
öğrencilerimize yönelik atılan bu adım-
lar hiçbir dönemde atılmış değildir.
Gayet başarılı bir şekilde yürüyor" şek-
linden konuştu. 

Benim vatandaşım mutlu

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü,
"Sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği
yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ben
daha bir gün önce şeker pancarı ile ilgili
fiyat açıkladık. Açıkladığım fiyat ne?
Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yap-
tık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok
üzerinde. Fındıkta öyle. Bütün bunlar
birer gerçekken adam çıkıyor yalanın
daniskasını atıyor.  Ben de diyorum ki
yani bu yabancılara değil benim vatan-
daşım ne diyor. Benim vatandaşım ise
gayet memnun. Yani bu şehirleri ben
dolaşıyorum. Nerede ne var bunların
hepsini yerinde gezerek görüyoruz.
Bunların yalanlarına bir defa inanmak
mümkün değil. Kaldı ki biliyorsunuz
üniversite öğrencileri ile ilgili konuşur-
ken ya biz göreve geldik. Üniversite öğ-
rencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu
anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden
nereye geldik? Asistan seviyesinde olan-
lar neredeyse asgari ücrette bir ücret
alıyorlar. Bu noktaya geldi. Ama bunlar
bunu görmek istemiyorlar ve görmeye-
cekler. Sizin döneminizin sorunu olan
bu harçları üniversite öğrencilerinin
eylem yaptığı o dönemleri biz unutma-
dık. Bunlar CHP döneminde vesaire
gelen sorunlardı. Ama bunları biz 
kaldırdık." 

Bizzat ilgileneceğim

Erdoğan, "Şu anda da bizim atacağı-
mız adım şu. Özellikle tabi burada Ti-
caret Bakanı'mın sorunu biraz yoğun
olacak. O da nedir? Zincir marketler
başta olmak üzere, tüm marketlerdeki
bu denetimlerin ciddi bir şekilde sür-
dürmek suretiyle bu zincir marketler-
deki fiyat farklılıklarını, bunların
üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu

ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldı-
racağız. Bunu inşallah Amerika dönüşü
de bizzat işin üzerine kendim de ilgilen-
mek suretiyle gideceğiz" diye konuştu. 

Seçim barajı için konuştu

"Seçim barajı ve seçim yasası ile ilgili
değişiklik olacak mı?" sorusuna Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili
de tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar
çalışmalarını artık belirli bir noktaya ge-
tirdiler. İnşallah Amerika dönüşü tekrar
kendilerini de dinleyeceğiz. Dinledikten
sonra da yolumuza her oradaki başlık-
larla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki
inşallah 2023 seçimlerine girerken çok
daha farklı bir şekilde girelim. Türki-
ye'nin de arzuladığı beklediği bir sistemi
inşallah yakalamış olalım. Ve bu ko-
nuda da biliyorsunuz meclis şu anda
kapalı. Meclis açıldığı anda da inşallah
bu yaptığımız çalışmayı belli bir nok-
taya getirip hiç uzatmadan inşallah
meclise göndereceğiz. Müzakerelere de
bu şekilde başlamış olacağız" ifadelerini
kullandı. Erdoğan Afganistan'a insani
yardım götürüleceğini belirterek " Bizim
insani yardım konusunda hiçbir zaman
tereddüdümüz olmaz. Biz bu tür dost
ülkelere her zaman insani yardımı ger-
çekleştirdik. Yani bu dönemde inşallah
yine insani yardım konusunda gerek
devlet olarak gerek STK'larımızla inşal-
lah Afganistan'a da bu tür yardımları-
mızı göndereceğiz" dedi. 

Koridor açılacak mı?

Azerbaycan ve Nahçıvan arasına açıla-
cak koridorla ilgili Ermenistan Başba-
kanı Paşinyan'nın "izin vermeyeceğiz"
açıklamasının sorulması üzerine Cum-
hurbaşkanı Erdoğan," Koridorun açılıp,
açılmaması meselesi siyasi bir mesele.
Yani bir taraftan bunu söylerken, bir
diğer taraftan da yani benimle görüşme
arzu etmesi herhalde düşündürücüdür.
Eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme
arzu ediyorsa, burada artık belli adım-
ların da atılması lazım. Biz görüşmelere
kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Ni-
tekim Gürcistan başbakanıyla da gö-
rüşme arzusunu bana iletti. O da bana
geldi. Ama dediğim gibi yani biz bu gö-
rüşmeleri yaparken burada onların
olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu
adımları atması lazım. Bu konularda
Gürcistan başbakanının bu diyalog ta-
lebini bana ulaştırması ve burada yeni
bir sürecin başlaması için böyle bir adı-
mın atılması eğer bu konuda gerçekten
samimiyse ben de samimiyetimizi gös-
terir ve diplomasiyi burada başlatırız.
Ve diplomasi başladığı zaman burada
bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Te-
menni ederim ki burada olumsuzluk
değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur.
Böylece inşallah Azerbaycan ve Erme-
nistan arasındaki bu sıkıntı bu koridor-
ların açılması vesilesiyle açılmış olur"
diye yanıtladı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında,
fahiş fiyatlarla ilgili "Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi

"BM Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda bir mesajınız olacak
mı?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan,"Göçmenler konusunda tabii ki
mesajımız olacak. Çünkü bunun en büyük yükünü çeken özellikle
kahrını çeken biziz. Burada yaklaşık Türkiye'de bugün göçmenler
olarak 4 buçuk milyon insan var. Bu yükü kaldırmaya çalışan
Türkiye gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor.
Birinci derecede batı bunu karşı tarafta en önemli adım at-
ması gereken bir blok. Bunu görmemiz lazım. Tabi Miçota-
kis'in görüşme talebini de yine aynı şekilde biz
Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada gö-
rüşmemiz var. Temenni ediyorum ki yaptıkları bu do-
kuzlu açıklamada maalesef arzu edilmeyen orada
bazı beyanlar oldu. Bunun üzerinde Dışişleri Ba-
kanlığı'mız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne
derece samimiler ne derece direnecekler bunu
da göreceğiz. Türkiye bu noktada kimsenin bu
noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken
adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdaki-
lerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek. Gere-
ken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı
atarız" ifadelerini kullandı.

Göçmen konusunda
mesajımız var

FahIS FIyatlarIn
OnUne geCeCegIz

Göç dalgası ülkeye
zarar verdİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bilinçli
yönlendirilen göç süreci ülkemizin demografik
yapısının hızla değişmesine yol açmıştır" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, An-
kara'da gazetecilerle bir araya geldi. Özdağ,
22 günlük parti olduklarını belirterek, "An-

kara, İstanbul, Adana, Batman, Konya, Kırşehir gibi 15
ilde il başkanlarımızı atadık. Atamalar hızla devam ede-
cek" diye konuştu.  Sığınmacı ve kaçaklar meselesinin
görmezden gelindiğini savunan Özdağ, "Kayıtlı 3,7 mil-
yon olmak üzere en az 5,3 milyon Suriyeli vardır. Afgan,
Iraklı, İranlı, siyah Afrikalılar ile birlikte Türkiye'de 8 mil-
yon sığınmacı ve kaçak bulunmaktadır. Suriye'nin kuze-
yinde Türkiye'nin evlerini, hastanelerini, okullarını, spor
komplekslerini, yollarını yaptığı, maaşlarını verdiği ve
sosyal yardım yaptığı 3 milyon ile birlikte Türk halkı 11
milyon insanının yükünü taşımaktadır. Bu bilinçli yön-
lendirilen göç süreci ülkemizin demografik yapısının
hızla değişmesine yol açmıştır. Kilis'te Türkler azınlığa
düşmüştür. Hatay'da 9 sene sonra Türk ve Suriyeli nü-
fusu eşitlenecektir" dedi.

Muhalefeti eleştirdi

Ümit Özdağ, kayıtlı ve kayıtsız Suriyelilerin Türkiye'de
kalmaları durumunda 20 yıl sonra sayılarının 15,3 mil-
yona ulaşacağını söyleyerek, "Zafer Partisi kurulduktan
sonra AK Parti'de 'Türkiye daha fazla sığınmacı alamaz,
geri gitmelerini istiyoruz' açıklamaları yapmaya başladı.
Ne oldu AK Parti? Sizde ırkçı, yabancı düşmanı mı ol-
dunuz? Öte yandan sarı muhalefet CHP de 2020'de
yaptığı 'Sığınmacılar Çalıştayı' sonrasında yayımladığı
raporda 'Göç ve Entegrasyon Bakanlığı' kurarak, Suriye-
lilere vatandaşlık verme kararını açıklamıştı. Şimdi Kılıç-
daroğlu 'Ben de yollayacağım, ben de yollayacağım' diye
ortaya çıktı. Tabi konuyu bilmediği için hata üzerine
hata yapıyor 'Gönüllü olanları yollayacağım' diyor, 'Ev
yapıp yollayacağım' diyor. Küçük sarı muhalefet ise Su-
riyelilere iş kurma eğitimi verdiğini en yetkili ağızdan
açıklamıştı. Onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok" diye
konuştu.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan



TAYLAN DAŞDÖĞEN
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N asıl mutlu olunur? Fark etmesek de
bu soru hepimizin aklını kurcala-
yan bir sorudur. Elbette hayatta

mutlu olmaya dair kesin talimatlar olamaz.
Her sabah şunları tüketin, şu kadar su için,
yazılım dilleri öğrenin ve akordeon çalın;
sonuçta kesinlikle mutlu olacaksınız gibi
cümleler sadece gülünç olur ve ciddiye alın-
maz. Mutluluk yine kişiden kişiye değişe-
cektir.

Reklamlardan, kişisel gelişim kitapların-
dan ve sosyal medyadan ise sürekli olarak
mutsuzluğun sizin suçunuz olduğuna dair
söylemler işitilir. Kişinin mutsuzluğunun so-

rumlusu yine kendisidir diyerek üstünde
büyük bir stres oluşturur. Neredeyse her ki-
şisel gelişim kitabından “kendini geliştirir-
sen mutsuz olmazsın” gibi bir alt anlam
duyulur. Bu sırada Instagram’da herkes
mükemmel hayatını yaşıyordur, iş arkadaşı-
nız ikinci arabasını almıştır veya aynı liseye
gittiğiniz sınıf arkadaşınız yurt dışında
büyük bir şirkette önemli bir konuma gel-
miştir.

Belki istediğiniz bir şeyi alamıyorsunuz-
dur, belki ilişkiniz yeterince tatmin edici de-
ğildir veya uzun süredir hedeflediğiniz bir
şeyi henüz başaramamışsınızdır. Nedeni her

ne olursa olsun günlük hayatta mutsuz
olmak çok olağan.

Bu sırada sürekli bir keyif halinde olmak
için uyuşturucu maddeler kullanan insanlar
mevcut, kendini sürekli kısa vadeli mutlu-
luk sağlayan şeylerle uyuşturup bunlara ba-
ğımlı olanlar var, en basitinden video
oyunları bile gerçek hayattan kısa süreli-
ğine de olsa kopartıp mutlu olmayı sağlıyor.

Japonya’da ise “Hikikomori” denilen in-

sanlar var. Hikikomori, toplumdan ve ha-
yattan çekilme, içine kapanma ve izole
olma anlamlarına geliyor. Bu kişiler genel-
likle evlerinden çıkmayıp bütün günlerini
oyunlar oynayarak ve diziler izleyerek geçi-
riyorlar ve çoğunlukla ailelerinin evinden
yetişkinlikte bile olsa hiç ayrılmıyorlar. Bu
kişiler aynı zamanda ilişkilerden ve kariyer
hedeflerinden de vazgeçtikleri için “otçul”
dendiği de oluyor. Kimileriyse Hikikomori-
lere “modern zamanın keşişleri” diyor.

Matrix’ten uyanmak ve uyanmamak ara-
sında kalınsaydı çoğunluğun çıkmak iste-
meyeceğini düşünüyorum. Gerek edebiyatla
gerek oyun sektörüyle ve belki de müzik-
lerle gerçek hayattan kısa süreli de olsa
kopup kurgu dünyalarda yaşamayı isteyen

milyarlarca insan varken, kötü şartlar
içinde yaşamaktansa kurgular içinde mutlu
olmayı tercih edecek çok fazla insan oldu-
ğunu tahmin etmek hiç de zor değil.

Peki neden insanlar, özellikle de gençler
günlük hayattan kaçma peşindeler? Onları
suçlamadan önce sorulması gereken soru
tam olarak bu. Ortalama durumu olan her-
hangi bir öğrenci bile bugün yüksek kira-
larla, özgürlüğünün kısıtlanmasıyla, kötü
ekonomik şartlarla ve dünyanın kötüye
giden gündemiyle yoğun stres ve baskı al-
tında kalıyor. Bu durumda insanların, özel-
likle de gençlerin gerçek hayattan
kaçınmak istemesine, kurgu da olsa “sahte
mutluluklar” yaşamayı tercih etmesine şa-
şırmamak gerek.

Sahte mutluluklar peşinde

damgaweb@gmail.com

Mert AVCU
alimertavcu@gmail.com
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1 6-22 Eylül tarihleri arasında her yıl

farklı bir temayla kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası bu yıl “Sürdürü-

lebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketli-
lik” olarak belirlendi. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrupa Ha-
reketlilik Haftası kapsamında, Necmettin
Erbakan Parkı’nda Esenyurtlu gençlerle yü-
rüdü. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-
lüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından
organize edilen yürüyüşe, Esenyurt Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Susuz, Esenyurt Be-
lediyesi Spor Okulları’nda eğitim alan öğ-
renciler ve Esenyurtlu gençler katıldı.
Farkındalık için gerçekleştirilen yürüyüşte,
spor yapmanın ve hareket etmenin önemi
vurgulandı.

Esenyurt için çalışıyoruz

Yürüyüşün ardından “Daha yeşil ve çevre
dostu bir Esenyurt için neler yapılmalı” ko-
nusunu Esenyurtlu gençlerle konuşan Baş-
kan Bozkurt, “Hareketten vazgeçmemek
lazım. Bildiğim kadarıyla günde, 1 saate
yakın egzersiz yapmak, yürümek lazım. Bu,
bizim vücudumuza olan borcumuz. Biz o
emeği vermeliyiz ki o da bize 23 saat hizmet
etsin. Bir saatimizi temizliğimize, kişisel ba-
kıma ve fiziğe ayırmak gerekir. Hareketlilik
aynı zamanda dünyadaki yüksek miktarda
emisyon atımını da engelliyor. Bazen hepi-
miz yapıyoruz, yüz metre yer gideceğiz diye
arabaya binip gidiyoruz ya da bir kilometre
gideceğimiz yere dolmuşla gidiyoruz. Ben
çoğu defa bir kilometre yol yürüdüğümü
hatırlarım, insanı o kadar çok zinde tutuyor
ki o bile yeter” dedi.

HAREKETTEN
VAZGEÇMEK
OLMAZ

Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz 

Bozkurt, Necmettin Erbakan
Parkı’nda Esenyurtlu gençlerle
yürüdü. Bozkurt, “Sağlıklı bir

hayat için hareketten 
vazgeçmek olmaz” 

dedi

Kadıköy şiddete

Karşı Koştu

“Şiddete Karşı Koş” sloganıyla
Kadıköy Caddebostan sahilinde

gerçekleşen Kadıköy Yarı 
Maratonu’nun kazananları belli

oldu. Kadıköy Belediyesi’nin
düzenlediği 3 bin sporcunun

koştuğu maratonun 21K 
parkurunu kadınlarda Suzan
Tunca, erkeklerde ise Getaye
Glaw birincilikle tamamladı.

Maratonun 10K koşusunda ise
kadınlarda Burcu Subatan,

erkeklerde Abdullah 
Tugluk birinci oldu

KADIKÖY Belediyesi’nin düzenlediği,
Maltepe Belediyesi ve Kartal Beledi-
yesi’nin de destek verdiği Kadıköy Yarı

Maraton’u 18 Eylül Cumartesi Spor Festivaliyle
açılışını yaptı. Festivale katılanlar uzman eğitmen-
ler eşliğinde spor ve yoga yaptı, müzik eşliğinde
dans etti. Festivalin çocuk koşusu da renkli görün-
tülere sahne oldu. 90 çocuk, 500 metrelik par-
kurda uzman koşucular eşliğinde koştu ve bütün
çocuklar birincilik madalyasına hak kazandı. 

Şiddete dur demek istediler

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü ile 2.23 Organizasyonun yürüttüğü
maraton 19 Eylül Pazar günü 10 kilometre ve 21
kilometrelik iki parkurda gerçekleşti. Paralimpik
sporcuların da yer aldığı yarışmada koşu severler
doğaya, kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yapı-
lan şiddete dur demek için koştu. Caddebostan
sahilde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı’nın verdiği startla başlayan koşunun 21K
parkurunu kadınlarda Suzan Tunca birinci,
Senem Eser ikinci, Serpil Budak üçüncü olarak ta-
mamladı. Erkeklerde ise Getaye Glaw  birinci,
Tegen Tamerat ikinci, İleman Şinepesov üçüncü
oldu. 10K parkurunda ise kadınlarda Burcu Suba-
tan birinci, Damla Çelik ikinci, Umahan Şahin
üçüncü; erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinci,
Kamil İnak ikinci, Alihan Yılgın üçüncü oldu. Ya-
rışmacılara ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı verdi. 21K koşusunda birin-
ciye 3.000 TL, ikinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.000
TL ve 10K koşusunda birinciye 1.000 TL, ikinciye
750 TL, üçüncüye 500 TL verildi. 

Çatı katına
baca uçtu!
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan
yağış ve fırtınayı seyretmek için balkona çıkan
evli çift, salona döndüklerinde kalktıkları
koltuğun üzerinde karşı binanın bacasını
buldu. Odalarının duvarını yıkan bacayı
gören çift büyük şok yaşadı

OLAY dün akşam saatlerinde Sarıyer Pınar
Mahallesi İğde Sokak'ta bulunan 3 katlı
bir binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Elif ve Enes Şahin çifti salonda
bulunan üçlü kanepenin üzerinde oturmuş televiz-
yon izliyorlardı. Yağmur yağmaya başlayınca yağ-
muru izlemek için kalkıp balkona çıkan çift, birkaç
dakika sonra büyük bir gürültü duydu. Birkaç dakika
önce oturdukları kanepenin üzerinde karşı binanın
bacası, evin çöken çatısını gören çift şok geçirdi. Çifti
komşuları teselli ederken, olay yerine itfaiye ekipleri
çağrıldı. İtfaiye ekipleri kopan çatıdan kalan ve teh-
like arz eden parçaları da aldı.

Başımıza düşebilirdi

Evinin salonuna düşen baca ile şok yaşayan Enes
Şahin yaşananları; "Yağmaya başladığında biz bu-
rada yatıyorduk karşılıklı iki tane koltuk var burada.
Üçlü koltuk burada televizyon izliyorduk. Yağmur
hızlanmaya başladığında arka balkona çıktık. orada
yağmuru seyrediyorduk. Yağmur daha fazla hızlan-
dığında biz içeri girdik. Balkon kapısını kapattık.
Tam o sırada büyük bir gürültü koptu. Ben yakınlara
bir yere yıldırım falan düştü sandım. Ondan sonra
balkonun kapısı açıldı o sesle ve basınçla. Tekrar geri
kapattım. Buradan salona geldim. Salona geldi-
ğimde bu manzarayı gördüm. Eşimle birlikte şok
olduk. Ondan sonra karşı komşular geldi, buraları
topladık. Eşyaları topladık ki, çok yağmur yağıyordu
zaten. Bu içerisi full göl oldu. Suları temizledik.
Karşı binanın, yolun karşısındaki binanın oranın ça-
tısıyla beraber kalkıyor baca. Çatısı bu aşağıdaki ev-
lere gidiyor,  bacası da bizim eve düşüyor. Aşağıdaki
evlerde de çok fazla hasar var. Çatılarında falan ba-
yağı delikler var. Burası salon, biz burada oturuyo-
ruz, yatıyoruz. Tam bacanın düştüğü yer aslında şu
kısımda tekli koltuğunuz var. Orda da üçlü koltuk
var karşılıklı. Yani biz burada veya karşıda oturuyo-
ruz yatıyoruz. Televizyon izlemek için. Zaten yağmur
başlamadan bir iki dakika önce biz burada yatıyor-
duk, normal uzanmış pozisyonda. Kafamız bu ta-
raftaydı yani hani yağmur için kalkmasak başımıza
düşebilirdi" şeklinde anlattı.

Esenyurt gazileri unutmadı
EsEnyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Gazi-

ler Günü nedeniyle Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen tö-
rene katıldı. 19 Eylül Gaziler
Günü nedeniyle Esenyurt Cum-
huriyet Meydanı’nda tören dü-

zenlendi. Maske ve sosyal me-
safe kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilen programa
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, İlçe Kay-
makamı Vural Karagül, Garni-
zon Komutanı Hava Pilot Albay
ulaş Can, türkiye Muharip Ga-

ziler Derneği İstanbul Şubesi,
Esenyurt Kent Konseyi, Esen-
yurt Muhtarlar Derneği ve bir-
çok vatandaş katıldı. Atatürk
Anıtı’na çelenk sunulmasının
ardından saygı duruşunda bu-
lunuldu ve İstiklal Marşı
okundu.

Balköy için yenilik
ANKARA Kalkınma Ajansı
tarafından 2019 yılında açı-
lan Kırsalda Ekonomik Faa-

liyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek
Programı çerçevesinde Gölbaşı Kay-
makamlığı tarafından sunulan, Göl-
başı Belediyesi ve Hacı Bayram Veli
Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen
“Balköy Projesi” ile halka çeşitli eği-
timler vererek üretim ve ticarileşme sü-
reçleri geliştirildi, bölgedeki çeşitli
yapılarda yenileme çalışmaları yapıldı.
15 ay süren çalışmalar  çerçevesinde;
hijyen, arıcılık, bahçe bakımı, e-pazar-
lama, ticari ürün geliştirme, dokuma,
nakış, tarımsal/hayvansal üretim, evsel

atıkların dönüştürülmesi yöresel 
ürünlerin üretimi ve pazarlaması ile
kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendi-
rilmesi konularında vatandaşa eğitim-
ler verildi.Ballıkpınar’da yetiştirilen
yöresel ürünlerin, üretim ve ticarileşme
süreçlerini geliştirmek, alternatif etkin-
lik alanları ile geleneksel somut ve
soyut değerleri açığa çıkarıp devamlılı-
ğını ve tanınırlığını, ekonomik, sosyal
ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesini
böylelikle turizm ve tarım potansiye-
linde artış sağlamak, kırsal alanlarda
yaşam refahını yükseltmek ve bölge-
deki gelişmişlik farklarını azaltmak
amaçlandı.
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İ stanbul’da son günlerde kiralık evlerde
yüzde yüze yakın bir artış söz konusu
oldu. Buna rağmen kiralık daire bulmak

neredeyse imkansız. Milliyet’ten Çiğdem Yıl-
maz, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Ataşehir’de
emlakçıları gezerek kiralık ev aradı. Yeni evle-
necek bir çift gibi 3 bin TL ile 5 bin TL gibi
bir fiyat aralığı belirleyen Yılmaz, ne kendi
belirlediği fiyat aralığında ne de farklı bir fi-
yatta kiralık daire bulamadığını aktardı.
Emlakçıların vitrinlerinde kiralık daire ilanla-
rının dahi olmaması dikkat çekerken, girdiği-
miz hemen tüm emlakçıların vitrininde
sadece satılık daire ilanları vardı. Gün boyu
konuştuğumuz emlakçıların hemen hepsi,
kira taleplerinin çok olduğunu ancak bu ta-
lepleri karşılayamadıklarını söyledi. Kiralık
ev bulunmamasının sebebini de, yüz yüze
eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dönü-
şüne, kentsel dönüşüm ve son zamanlarda
inşaat sektörünün durmasına bağladılar. 

Anında kapıyorlar

Fatih’te girdiğimiz bir emlakçıda da, yeni ev-
lenecek bir çift olduğumuzu ve kiralık ev ara-
dığımızı söylediğimizde duyduğumuz ilk şey,
‘Şu an buralarda bulmanız çok zor’ oldu.
Boşalan dairelerin geldiği gibi gittiği söyle-
yen emlakçı, “Elimizde şu an sadece bir tane
kiralık daire var ama o da size pek uygun
değil. Doğal gazı yok ve yatak odası bir
bütün şeklinde odaya sığmaz. Eğer diyorsa-
nız bu şekilde idare ederiz. Size hemen vere-
biliriz. 2 bin TL kira 4 bin TL ise depozito”
dedi.  

İranlılar çoğaldı

Beşiktaş’ta gezdiğimiz emlakçılarda da ne
yazık ki kiralık bir ev bulamadık. Son birkaç
ay içindeki tüm dairelerin öğrenciler tarafın-
dan tutulduğunu söylediler. Fiyatların neden
bu kadar arttığını sorduğumuzda ise talebin
artmasıyla birlikte ev sahiplerinin de kiraları
artırdığını belirttiler. Talebin bu kadar artma-
sının bir nedeni de, pandemi nedeniyle öğ-

rencilerin yurt yerine evleri tercih etmesi ola-
rak açıkladılar. Ataşehir’de girdiğimiz bir em-
lakçı ise bu yıl çok fazla İranlının ev kiralığını
söyledi. Öğrenci olup olmadıklarını sordu-
ğumuzda da birçoğunun öğrenci olmadığını
söyledi. Kadıköy’deki emlakçılar da, elle-
rinde kiralık daire olmadığını söyleyip benzer
açıklamalarda bulundu. 

Emlakçılar ne diyor?

Emlakçıların kira artışına dair görüşleri
şöyle:
Yunus Aydın: 2013’ten beri Mecidiyeköy’de
emlakçıyım böyle bir durum görmedim. Öğ-
renciler geçen yıl çıkınca yabancı müşterilerle
doldurduk evleri. Bu yıl öğrenciler geri geldi
ama şimdi ev bulamıyorlar. Bulanlar da iki
kat para vermek zorunda.
İsmail Taşpınar: İki yıldır yeni yapı yapılmı-
yor. Yeni evler yapıldıkça rayına oturur ama
yine de o kadar düşmez. Kiralar şu an pahalı
olduğu için öğrenciler apart tarzı yerler kira-
layıp idareten kalıyorlar. 
Memduh Alkoyun: Yabancılar kalabalık kal-
mayı kabul ettikleri için 1000 liralık yere 2000

lira verebiliyorlar. İzzetpaşa’da 1000 liralık ev
2000 lira oldu. Geçen haftadan beri gelen
her daire gitti. Hiç ilana bile çıkmıyoruz, vit-
rinlerimiz boş. 
Coşkun Kaleli: Yabancıların yoğun talebin-
den dolayı yerlilere cevap veremiyoruz. Mal
sahiplerinin de işine geliyor. Öğrenciler boşta
kaldı, emlak piyasası fırladı. 2000 liralık dai-
reler 4000 lira oldu. Eşyalılar 5000 liraya
kadar çıktı. 

Yüzde 290 zam

İstanbul’da son bir yıl içerisinde kiralık konut
kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki
en yüksek artış yüzde 290’la Sarıyer’in Ru-
meli Hisarı mahallesinde gözlemlendi. As-
gari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de,
özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bü-
yükşehirlerde kiralar el yakıyor. Hepsiemlak,
İstanbul’da son bir yıl içerisinde kira fiyatla-
rının yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiği
50 mahalleyi açıkladı. Rumeli Hisarı’nı
yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde
218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Be-
şiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle

Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti.
Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tando-
ğan, İstanbul’un öne çıkan semtlerindeki ki-
ralık konut fiyat artışını şöyle değerlendirdi:
“Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli
başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık.
Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana se-
bebi aslında pandemi sürecinde evlere ka-
panmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir
şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha
uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimi-
miz şehir değiştirdi, kimimiz semt. Pandemi
başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git
gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hare-
ketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara
neden oldu. En fazla artış olan semtleri ince-
lediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla
karşılaşmadık. İstanbul’un en gözde semtleri
diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman
olacaktır ancak elbette bu hızda devam et-
mesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz
dışında ilk 50’lik listeye baktığımızda ise İs-
tanbul’un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay
semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artı-
şıyla dikkat çekmeye devam ediyor.”

Kiralar cep yakıyor
İstanbul’da kiralar yüzde yüz arttı. Depozito fiyatları cep yakıyor. Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Ataşehir... Yüz yüze
eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dönüşü, kentsel dönüşüm ve son zamanlarda inşaat sektörünün durması
yoğunluğu artırdı. Kimse kiralık daire bulamıyor. Yeni evlenen bir çiftin, 3 bin ile 5 bin lira aralığında oturacağı
bir ev bulması ise hemen hemen imkansız. Uygun fiyata bulunan kiralık evler de oturulacak gibi değil
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Ordu Valiliği, kentteki üniversiteleri kazanarak kayıt yaptıran
öğrencilerin barınma konusunda yaşadığı sorunlar için giri-
şimde bulundu. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan üniver-
site öğrencileri, valiliğin kiraladığı otellerde misafir ediliyor.
Valilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki işlemleri süren
ve kiralık ev bulamayan öğrencileri otellerde misafir ediyor.
Eğitim için kente gelen ve kalacak yeri olmayan öğrenciler,
valiliğe başvurarak, otellerde misafir edilmeye başlandı.
Vali Tuncay Sonel, kalacak yeri olmayan öğrencilerin geçici
süre otellerde konuk edileceğini belirterek, “Ordu'muza, ül-
kemizin çeşitli illerinden üniversite için gençlerimiz gel-
mekte bugünlerde. Yurt çıkmayanlar var, ev bulamayanlar
var. Biz de Ordu Valiliği olarak otellerimizle anlaştık, öğren-
cilerimize ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin
hemen girişinde yer alan ‘Açık Kapı’ ofisimizde öğrencileri-
miz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğren-
cilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği
kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merha-
meti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafiri-
miz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar
valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına
uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar” dedi.

Öğrenciler otellerde kalıyor
Gelen tepkiler ve mağduriyetler kar-
şısında Hürriyet'e açıklamada bulu-
nan İstanbul Emlakçılar Odası
Başkanı Nizamettin Aşa, şunları kay-
detti: “Serbest piyasa ekonomisi var-
ken, ‘Kiralara üst sınır getirilsin’
demek mümkün değil. Kal-
kıp kimseye ‘Sen malını şu
fiyata sen bu fiyata ver’ di-
yemezsiniz. Neye göre üst
limit koyulacak? Ancak dev-
let tarafından daha farklı
önemler alınabilir. İnsanlar
biraz mesafeyi göze aldı-
ğında ev bulabilirler. İstan-
bul’da seçenek bitmez. Ama
sen illa ‘Ben Beşiktaş’ta
oturacağım’ diyorsan sı-

kıntı. Şişli, Kadıköy, Beşiktaş’ta ‘Şu
fiyata ev bulurum’ diyorsan bulamaz-
sın. Çünkü artık buraların bir piya-
sası oluşmuş durumda. Merkezi
yerlerde de, öğrenciler için ciddi sı-
kıntılar olduğunu görmüyorum. Aile-

ler ve yeni evleneler
çiftler için bir sıkıntı ol-
duğunu söyleyebiliriz.
Ama 3 kişi birleşip bir
evi tutabilir. 5 bin TL ki-
raya merkezi bir yerde
öğrenciler birleşip bir
ev bulabilir. Su elektrik
vs. bir öğrenciye mali-
yeti 2 bin TL’dir. Özel
yurtlardan daha
uygun.”

Skandal açıklama

Vurulunca değil unutulunca üzülürüz
Terör operasyonlarında yaralanan Türk Silahlı Kuvvetler mensubu gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde önemli mesajlar
verdi. Gazi olmadan önce şehit olmayı göze aldıklarını söyleyen gaziler "Vurulunca değil, unutulunca üzülüyoruz" dedi

Türkİye Harp Malûlü Şehit, Dul
ve Yetimler Derneği üyelerinden Pi-
yade Komando Er Resul Tezcan,

Piyade Komando Er Ahmet Dalyaprak ve
Jandarma Er Sayim Aykutalp terör örgütü
PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda yarala-
narak, gazi oldular. 1990'lı yıllarda Güney-
doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan terör
operasyonlarında görev alan üç gazi de,
bugün ihtiyaç olsa hiç tereddütsüz göreve
hazır olduklarını söyledi.  2006 yılında Bingöl
Yayladere'de terör örgütü PKK'nın döşediği
mayına basarak, ayağından ve gözünden ya-
ralanan Piyade Komando Er Resul Özcan,
'gazi' unvanı taşımaktan gurur duyduğunu
belirtti. Özcan yaralandıktan hemen sonra
ağzından çıkan ilk cümlenin 'Vatan sağ olsun'
olduğunu ifade ederek "Tabur komutanım bu
sözlerimi duyunca, bütün birliklere telsizden
Resul'e tekrar söyletin, ağır yaralı olduğu
halde bunu söylüyorsa analar ne evlatlar do-
ğuruyor, herkes duysun demiş. Bu benim için
hayatım boyunca evlatlarıma anlatabileceğim
ve gurur duyabileceğim bir olay oldu" dedi.
Gözünden ve ayağından ağır yaralandığını
ama arkadaşlarının hedef olmaması için o an
bağıramadığını anlatan Gazi Resul Özcan,
"Sağ diz altım ve sol gözüm protez. Gazi ol-
madan önce şehit olmayı göze almıştım. As-
kere gitmeden önce de vatanımızı şehit olacak
kadar seviyorduk. Yaradan bize gazi olmayı
nasip etti.  Bu unvanı ömrümüz boyunca gu-

rurla taşıyacağız. Sosyal hayatımızda aile-
mizden ve devletimizden olabildiği kadar des-
tek alıyoruz. Sadece toplumda duyarsızlık
var. Şehitlerimize, gazilerimize ve özellikle on-
ların ailelerine her zaman saygı göstermeliyiz"
dedi. 

285 şarapnel parçası

1996 yılında Hakkari Çukurca'da 16 askerin

şehit olduğu, 21'inin de yaralandığı terör
operasyonunda vücuduna 285 şarapnel par-
çası isabet ettiğini söyleyen Piyade Komando
Er Ahmet Dalyaprak, izlerini gurur ve şerefle
taşıdığını belirtti. Şehit olan tim komutanı-
nın, operasyona çıktıkları dönemde yeni
baba olduğunu anlatan Gazi Ahmet Dal-
yaprak "Bana çocuğumun kokusu hala bur-
numda' dedi. Çocuğu şu an 20 yaşında ve

zaman zaman beni arayıp; 'Babam nasıl gü-
lerdi, en çok neyi severdi' diye soruyor. İşte
gazi ve şehit olmanın en zor yanı da bu. Şu
anda vücudumda 300'e yakın demir parçası
var. MR'a bile giremiyorum. Gaziler olarak
tek isteğimiz sadece 19 Eylül'de değil, her
zaman anılmak. Ben 25 yıl öncenin izlerini
hala taşıyorum. Gaziler vurulunca değil unu-
tulduğu zaman üzülüyor" diye konuştu.

İnsanlar bize güzel baksın

1994 yılında Hakkari Çukurca'da gazi olan
Jandarma Er Sayım Aykutalp ise  "O an tüm
ailem gözlerimin önünden geçti. Bizi Hak-
kari Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. 15-20
gün orada yattıktan sonra Diyarbakır Askeri
Hastanesi'ne sevk edildim. Tedavim GA-
TA'da devam etti. 
Bu süreçte bizim en büyük destekçimiz dev-
letimizden sonra ailemiz oldu. Allah binlerce
kez razı olsun. Sol gözüm protez ve ellerimin
çeşitli yerinde şarapnel parçaları var. Bize bu
ülke, bu unvanı vermiş. Gazilik unvanını
gurur ve onurla taşıyoruz. Ancak bize insan-
ların bakış açısı çok farklı. Bize daha güzel
bakmalarını istiyoruz. Sonuçta biz bu ülkeye
mâl olduk ve bu ülke bizim. Ben bir gözümü
verdim, ikinci gözümü de vermeye razıyım.
Bugün istesinler, gider yine veririm. İnsanlar
bizi biraz daha sevsinler, içlerine alsınlar.
Bize biraz değer versinler istiyoruz" ifadele-
rini kullandı. 

Ataşehir’de
köpek festivali
Evcil hayvanlar için İstanbul’da köpek 
festivali düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin
yapıldığı festivalde, köpeklerin beslenmesi
ve bakımıyla ilgili evcil hayvan sahiplerine
bilgiler verildi. Sosyalleşen köpeklerin 
birbiriyle oynaması ve köpeklerin kıyafet 
defilesi renkli anlara sahne oldu

İsTanbul Ataşehir’de dün, evcil
hayvanlar için ‘Köpek Festivali’
düzenlendi. Etkinliğe köpek sahibi

aileler, gençler ve çocuklar katıldı. Köpeklerin
bir araya gelip oyunlar oynadığı festivalde
ayrıca giyim ve beslenmeleri için de stantlar
kuruldu. Bu stantlarda evcil hayvan sahiple-
rine köpek bakımı ve beslenmesiyle ilgili bil-
giler verilirken yapılan söyleşi ile sahiplerin
yaşadıkları sorunlara çözümler sunuldu.
Köpeklerine renkli kıyafetler giydiren sahip-
ler de yapılan defile ile keyifli anlar yaşadı.
Bu festivalin tamamen köpeklerin sosyal-
leşme ihtiyacını gidermek amacı ile düzenle-
diklerini belirten Radisson Otel Grubu
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’dan So-
rumlu Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü
Yeşim Doğukan, “Buraya gelenlerden çok
olumlu dönüşler aldık. Herkes çok mutlu ve
bu etkinliğin sürekli yapılmasını istiyorlar.
Biz de tabii ki de elimizden geldiğince böyle
etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca bu organi-
zasyonun gelirinin bir kısmını da sokak hay-
vanlarına bağışlayacağız” diye konuştu.

Hindistan cevizi yağı tavsiyesi

Köpeklerin beslenmesi ile ilgili yanlışları an-
latan bir mama firmasının kurucu ortağı
Doğan Ertekin, yapılan en büyük yanlışın in-
sanların yedikleri ürünleri hayvanlarına ver-
mesi olduğunu söyledi. Bu şekilde yapınca
köpeklerin bu sefer kendi mamalarını yemeyi
bıraktıklarını belirten Ertekin, “Bu da sindi-
rim problemi yaşamalarına neden oluyor.
Eğer vermek isterlerse salatalık, Hindistan
cevizi yağı verebilirler. Çünkü Hindistan ce-
vizi yağı sindirim sistemlerine çok iyi gelebi-
lir” açıklamasını yaptı.

Hep beraber
temizlik yaptılar
Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık
oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. 
Etkinlik kapsamında 8 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler,
Tuzla Belediyesi Temizlik Personelleri ile ormanlık
alanda temizlik yaptılar. Tuzla Belediyesi Gençlik
Merkezi ve Bilgi Evi öğrenciler, temizlik personellerine
‘Senden Daha Güzel’ şarkısını armağan ettiler

Tüm dünyada olduğu gibi Tuz-
la’da da 18 Eylül Dünya Temizlik
Günü kapsamında farkındalık ça-

lışması yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Tuzla
Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi’nden
70 öğrenci katıldı. Yaşları 8 ile 18 arasında
değişen öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik
Personelleri ile Tuzla’da ormanlık alanlar-
daki çöpleri temizlediler. Büyüklerine temiz-
lik mesajı veren öğrenciler, Tuzla Belediyesi
Temizlik Personellerine de özel bir sürpriz
hazırladılar. Etkinlik kapsamında Tuzla Bele-
diyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin verdiği
konserde söyledikleri ‘Senden Daha Güzel’
şarkısını, hep birlikte temizlik personellerine
armağan ettiler. Yaşanan keyifli anlar kame-
ralar saniye saniye yansıdı. Etkinlik sonunda
öğrenciler ve temizlik personelleri, topladık-
ları çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı
çektirdiler.

Çevreyi temiz tutmalıyız

Kendilerine yapılan sürprizi çok beğendikle-
rini belirten Tuzla Belediyesi Temizlik Perso-
neli Şaban Çelik,” Bizim günümüze
katıldıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür
ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik
konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz”
dedi. Büyüklerine Temizlik Günü mesajı
veren Bilgi Evi öğrencisi Rüya,” Sokakları-
mızı temizleyen çöpçü amcalarımıza çok te-
şekkür ediyorum. Bizim çevremizi
koruyorlar. Büyüklerimizden çevremizi temiz
tutmalarını istiyoruz” dedi.
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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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AFGAN HALKINA 
YARDIM EDEMiYORUZ!
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından dün yapılan açıklamada, 

Taliban’ın, ofislerini ele geçirdiği, komisyonun 15 Ağustos’tan beri faaliyetlerine devam 
ettiği ancak Afgan halkına karşı görevlerini yerine getiremediği belirtildi

TÜM AIHRC binalarının 
Taliban güçleri tarafından ele 
geçirildiği belirtilen açıkla-

mada; insan hakları savunucularına 
yönelik saldırılar ve uluslararası insan 
hakları standartlarının aleni ihlalle-
ri de dahil olmak üzere Taliban’ın 
sürekli olarak insan haklarını hiçe 
saydığı için AIHRC’nin, Taliban 
hükümetinin, komisyonun görev ve 
bağımsızlığına saygı duyacağına ‘çok 
az güvendiği’ ifade edildi. AIHRC’den 
yapılan açıklamada, “Taliban’ın kadın 

personelin liderlik seviyesi de dahil ol-
mak üzere görevlerini sürdürmelerine 
izin vermemesinden korkuyoruz. Bu 
kabul edilemez bir durum ve AIHRC, 
kendi bünyesindeki kadın personelinin 
haklarını koruyamıyorsa, Afgan halkı-
nın da koruyamaz” denildi.
Birleşmiş Milletler’e çağrı

Açıklamanın devamında şu ifade-
lere yer verildi: “AIHRC liderliği, 
özellikle Panjshir, Kandahar ve diğer 
yerlerden kadın ve kız çocuklarının 
haklarıyla ilgili gelen endişeler de 

dahil olmak üzere devam eden insan 
hakları ihlallerine ilişkin ciddi iddialar 
göz önüne alındığında, komisyonun 
işlevlerini yerine getirememesi konu-
sunda derin endişe duymaktadır. Sivil 
toplum liderlerinin ve gazetecilerin 
ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlama-
lara ilişkin meşru endişelerle birlikte, 
AIHRC’nin görevlerini yerine getire-
memesi, Afganistan’daki ciddi insan 
hakları ihlallerini izleme ve koruma 
yeteneklerinde çarpıcı bir azalmaya 
yol açmıştır. Afganistan’daki Birleşmiş 

Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) 
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği’nin (OHCHR) 
devam eden çalışmalarını takdir et-
mekle birlikte, bu bağlamda Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 
Afganistan’daki insan hakları ih-
lallerini izlemek için bağımsız bir 
mekanizma kurması zorunludur.” 
Ayrıca AIHRC, Taliban’a, komisyona 
ve personeline ve tüm Afgan insan 
hakları savunucularının bağımsızlığına 
saygı duyma çağrısında bulundu.

Fransa’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bazı meslek-
lere getirilen aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtla-

rı, hükümeti protesto etmek için bir kez daha meydanlara indi
BAŞTA Paris olmak 
üzere ülkede 180 nokta-
da yapılan eylemlerde, 

Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ve hükümetin salgınla 
mücadele politikasına tepki 
gösterildi. Gösterilerin 10. 
haftasında eylemciler, bazı mes-
leklere getirilen aşı zorunluluğu 
ve sağlık ruhsatı uygulamasının 
kaldırılmasını talep etti. Paris’te 
Nisan 2022’deki cumhurbaşkanı 
seçimi için adaylığını açıklayan 
aşırı sağcı Floriant Philippot’un 
çağrısıyla göstericiler Eyfel 
Kulesi’nin yakınlarındaki Tro-
cadero Meydanı’nda toplandı. 
Eylemciler, aşı zorunluluğu 
ve sağlık ruhsatı uygulaması 
karşıtı sloganlar attı, pankartlar 
taşıdı. Paris’teki eylemlerde 
polis yoğun güvenlik önlemleri 
aldı.  Yetkililer, Montpellier ve 
Nancy kentlerinin merkezlerin-
de olası şiddet olaylarına karşı 
gösteri yapılmasını yasakladı. 

Son haftalarda ülkede yapılan 
protestolara katılımın azaldığı 
görülmüştü.
Fransa’da neden tepki var?
Fransa’da Anayasa Konseyinin 
5 Ağustos’ta onayladığı, 9 Ağus-
tos’ta yürürlüğe giren uygulama 
kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 
kişiden fazla kapasiteli kapalı 
mekanlar, restoran, kafeterya, 
sinema salonları, müzeler ve 
eğlence parklarına giriş için 
Kovid-19 aşılarının tamamlandı-
ğının belgelenmesini, son 72 sa-
atte yapılmış negatif PCR testi 
sonucunun gösterilmesini ya da 
son 6 ayda hastalığa yakalanıp 
iyileşmiş olmayı kanıtlamayı 
gerektiriyor.  Uygulama kapsa-
mında ayrıca sağlık çalışanları 
ile itfaiyecilere 15 Eylül’e kadar 
Kovid-19 aşı zorunluğu getiril-
mişti. Uygulama ülke genelinde 
haftalardır cumartesi günleri 
yüz binlerce kişinin katıldığı 
gösterilerle protesto ediliyor.

FRANSIZLAR 
SOKAGA iNDi

M aiga, basına yaptığı açıklamada, 
Mali ile Wagner arasında paralı 
asker konuşlandırılmasına ilişkin 

bir anlaşma imzalanacağı iddialarına yanıt 
verdi. Fransa’nın sonlandıracağını du-
yurduğu Barkhane Operasyonu’na atıfta 
bulunan Maiga, “Ortaklarımız bazı alan-
lardan çekilme kararı aldığında ve yarın 
çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız 
olmasın mı?” ifadesini kullandı. Choguel 
Kokalla Maiga, bu alanların doldurulması 
gerektiğini ancak yeteri kadar askeri 
birlik olmadığını kaydederek, 
B planıyla neyi kastettiğine 
ise açıklık getirmedi.
Mali’ye 1000 
Rus paralı asker 

Amerikan ba-
sınında, Mali’de 
darbenin ardın-
dan kurulan 
asker ağırlıklı 
geçiş hükümeti 
ile Rus Wagner 
grubunun, Mali 
ordusunun 
eğitimi ve üst 
düzey yetkilile-
rin korunmasını 
öngören anlaşma 
imzalamak üzere 
olduğu iddia edilmişti. 
Haberde, yaklaşık 1000 pa-

ralı askerin, Mali’ye gidebileceği ve buna 
karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme 
yapılacağı öne sürülmüştü. Fransa Savun-
ma Bakanı Florence Parly, bu iddialara, 
“Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla 
böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu 
durum endişe verici olmasının yanı sıra 
Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır 
yaptığımız ve yapmayı planladığımız her 
şeyi anlamsız kılar.” ifadeleriyle tepki 
göstermişti. Almanya Savunma Bakanı 

Annegret Kramp-Karrenbauer de 
Mali’yi, Wagner şirketi ile 

anlaşmaması konusunda 
uyararak, “Böyle bir 

anlaşma, Alman-
ya’nın Fransa, Av-

rupa Birliği ve 
BM ile birlikte 
sekiz yıldır 
Mali’de yap-
tığı her şeyle 
çelişiyor.” 
yorumunda 
bulunmuştu.

Mali Savun-
ma Bakanlığı 

ise böyle bir 
anlaşmadan 

haberdar olmadık-
larını ancak herkesle 

görüşmeye açık olduk-
larını belirtmişti. DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, Sahel’de yürüttükleri Bark-
hane Operasyonu’nu, gelecek yılın 
ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını, 
ancak bölgeden çekilmeyecekleri-
ni duyurmuştu. Mali’de Barkhane 
sonrası Avrupa ülkelerinden oluşan 
Takuba Görev Gücü’nün daha etkin 
olması hedefleniyor. Adını Sahel’de-
ki Touareg etnik grubunun kullandı-
ğı “Takoba” kılıcından alan Takuba 
Görev Gücü’nde Fransa, İsveç, 
Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, 
Portekiz ve Çekya’dan 500’e yakın 
asker görev yapıyor. Fransa, 2013 
başında Mali’deki “Serval” isimli 
askeri harekatın ardından 1 Ağustos 
2014’te Sahel’de Barkhane Operas-
yonu’nu başlatmıştı.

Barkhane Operasyonu 
SONLANDIRILIYOR

Mali’de 24 Mayıs’taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı 
Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı 
yönündeki iddiaları yalanlamadı ve “B planına ihtiyaç duyulduğunu” söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizin-
de “eski ortakları” olarak nitelediği ABD ve Avustralya’daki büyükelçi-

lerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtti

RUSLAR MALRUSLAR MALii  
iiCCiiN DEVREDE!N DEVREDE!

Yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı 
Barkhane Operasyonu’nun sonlandırılmasıy-

la Sahel’deki güvenlik krizinin çözümünde ana 
aktörün Wagner olabileceği belirtiliyor. Wagner 
paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel 
orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı 

veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak nok-
talarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin 

güvenliğini sağlıyor. Rus paralı askerlerin, 
Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, 
Mozambik, Gine, Gine Bissau, Mada-

gaskar, Zimbabve ve Angola’da 
faaliyetlerde bulunduğuna 

inanılıyor.

WAGNER 
dönemi başlayabilir

TARIM ve Orman Baka-
nı Dr. Bekir Pakdemirli, 
G20 Tarım Bakanları 

Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği 
İtalya’nın Floransa kentinde 
dün “Biyoçeşitlilik mirasımız-
dır, doğa ananın DNA’larıyla 
oynamamalıyız” mesajını verdi. 
İtalya’nın Floransa şehrinde 
düzenlenen zirveye Türkiye 
adına katılan Bakan Pakdemirli, 
G20 Sürdürülebilir Tarım Açık 
Forumu’nun “Çevresel Sürdü-
rülebilirlik” başlıklı oturumunda 
yaptığı konuşmada, dünyanın 

iklim değişikliği, çevre felaketleri 
ve biyoçeşitlilik kaybına neden 
olan birçok sorunla karşı karşıya 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin 
zengin bir biyoçeşitliliğe sahip 
olduğunu belirten Bakan Pakde-
mirli, “Avrupa kıtasının tama-
mında yaklaşık 12 bin bitki türü 
bulunmasına rağmen, sadece 
ülkemizde aynı miktarda bitki 
türü bulunmaktadır. Bunların 
yaklaşık 4 bini endemiktir ve bu 
coğrafyaya özgüdür” dedi. Ba-
kan Pakdemirli, zirvede, dünya-
nın pek çok ülkesinden bir araya 

gelen katılımcıları, 11 Kasım 
Ulusal Ağaçlandırma Günü’nde 
yapılacak “Geleceğe Nefes” 
ağaç dikme kampanyası için 
Türkiye’ye de davet etti. Bakan 
Pakdemirli, “Kampanya, 2020 
yılında 28 ülkenin katılımıyla 
sınırlarımızı aştı ve pandeminin 
tüm zorluklarına rağmen son iki 
yılda 20 milyona yakın fidan di-
kildi. Dolayısıyla bu kampanyaya 
katılımınız, iklim değişikliğine 
karşı ve biyoçeşitlilik kaybını ön-
lemek amacıyla önemli bir adım 
olacaktır” dedi. DHA

iTALYA’DAN MESAJ VERDi

ABD ESKi ORTAK OLDU!
LE Drian, France 2 tele-
vizyonunda konuk olduğu 
programda, ABD ile Fransa 

ilişkileri tarihinde ilk defa büyükel-
çilerini geri çağırdıklarını, bunun 
iki ülke arasındaki ve Avustralya 
ile krizin şiddetini gösterdiğini 
kaydetti. Dışişleri Bakanı, “Ya-
lan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven 
ihlali ve hor görmeyle karşılaştık. 
Aramızda işler yolunda gitmiyor, 
bu kriz anlamına geliyor.” ifade-
sini kullandı. Fransa’nın ABD ve 
Avustralya’daki büyükelçilerini geri 
çekmesi konusunda, “Eski ortakla-
rımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, 
aramızda ciddi bir kriz olduğunu 
göstermenin bir yoluydu.” diyen 
Le Drian, Avustralya ve ABD’deki 
çıkarlarını savunmak için pozisyon-
larını yeniden değerlendireceklerini 
söyledi. Fransız Bakan, İngiltere’yi 
de sürekli fırsatçılık peşinde olmak-
la suçlayarak, bu nedenle Londra 
büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz 
gördüklerini aktardı.
Biden ile görüşme yok
Denizaltı anlaşması krizinin NA-
TO’nun yeni strateji konsepti üze-
rinde yansımaları olacağını ifade 
eden Le Drian, Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’un ABD 
Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili 
henüz görüşmediğini dile getirdi. 

Jean-Yves Le Drian, Biden’in bu 
konudaki davranış tarzını eski ABD 
Başkanı Donald Trump’a benzete-
rek, Biden’in tweet atmasa da tek 
bir duyuruyla hareket ettiğini, bu-
nun katlanılamaz olduğunu vurgu-
ladı. Fransa Dışişleri Bakanı, “Çin, 
ABD, Türkiye ve Rusya karşısında 
Avrupa strateji değiştirmeli mi?” 
sorusuna, Afganistan’dan çekilme 
ve denizaltı krizinden sonra, eğer 
tarihte kalmak istiyorsa Avrupa 
ülkelerinin birleşmesi ve farklı bir 
doğrultuda hareket etmesi gerektiği 
şeklinde cevap verdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 
yeni sahnesi Müze Gazhane Büyük Sahne’yi İstanbul 

seyircisinin katılımıyla, Veba ile açtı. Albert Camus’nün 
yazdığı, Neil Bartlett’in uyarladığı oyunu Genel Sanat 

Yönetmenimiz Mehmet Ergen çevirip yönetti

MÜZIK eğitimine üç 
yaşındayken, Türkmenis-
tan’da piyano dersi alarak 

başlayan ve ilerleyen yıllarda 
Royal Music Schools of Music için 
sınavlara giren Melisa Bahçeşe-
hir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
mezunu. Mezun olduğu üniversite-
nin halen Müzikal Tiyatro Serti-
fika programında eğitim almaya 

devam eden Melisa, yeni çalış-
ması ‘Dizgin’ ile pop müziğe taze 
kan olacak. Birbirinden iddialı üç 
şarkı içeren ilk projesi ‘Yıldızlar’ ile 
müzik dünyasında adını duyuran 
Melisa şimdi de sözleri Sibel Algan 
müziği Sezen Aksu düzenlemesi 
Ozan Bayraşa‘ya ait yeni şarkısı 
‘Dizgin’ ile kariyerinde emin adım-
larla ilerliyor.   Ünlü fotoğrafçı Lara 

Sayılgan’ın objektifine yeni projesi 
için pozlar veren Melisa ‘nın kli-
bini Erkan Nas çekti. Genç şarkıcı, 
‘Sadece iyi müzik yapmak şarkı 
söylemek istiyorum…Benim için 
kendimi ifade ediş biçimi müzik’ 
diyen Melisa müzik eleştirmenleri 
tarafından duru vokaliyle Türk Pop 
Müzik kulvarının gelecek vadeden 
kadınları arasında yer alıyor.

iBB TiYATROSU 
AÇILIŞ YAPTI
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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 

SEDA SAYAN SEDA SAYAN 
RUZGARIRUZGARI

Türk pop müziğine taze kan Melisa
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ

MÜZE Gazhane’de açılan 2. sahnemiz 
olan Meydan Sahne’de ise Lot Veke-
mans’ın yazdığı Şaban Ol’un çevirip 

yönettiği Zehir adlı oyunumuz sahnelendi. Oyun-
da Sevinç Erbulak, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan 
Kandemir, Eraslan Sağlam rol alıyor. Veba 
oyununun ilk gösterimine İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Teftiş 
Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, Kültür Daire 
Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakel-
le, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, İBB 
Turizm Müdürü Gül Ayşe Eken, Sahne Direk-
törü Ayşegül İşsever Müdür Yardımcıları Oytun 
Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı 
sıra birçok sanatçı katıldı. Nobel Ödüllü yazar 
Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı 
eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik du-
rum anlatılır. Karantina döneminde verilen mü-
cadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu 
bir dünya canlandırılıyor. Dramaturgisini Ergün 
Özdemir’in, sahne-kostüm tasarımını Gamze 
Kuş’un, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efekt 
tasarımını Metin Küçükyılmaz’ın yaptığı oyunun 
fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu çekti. Oyunda 
Sevil Akı, Serdar Orçin, Murat Coşkuner, Emrah 
Can Yaylı, Burteçin Zoga, Tankut Yıldız, İrem 
Arslan, Özgür Dereli, Burak Davutoğlu, Ergun 
Üğlü, Cafer Alpsolay rol alıyor. Oyun, 16-18 
Eylül, 22-24 Eylül, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri ara-
sında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

Kuruçeşme Açıkhava sah-
nesinde hayranlarıyla bir 
araya gelen Seda Sayan, 

konserine en sevilen şarkıların-
dan biri olan “Gel Günaha Gi-
relim” ile çıktı. Açıkhava’nın bir 
diğer misafiri ise yağan yağmur-
lardı... Seda Sayan, sahnedey-
ken bastıran sağanak yağmur 
ünlü şarkıcıyı etkilemedi. Sayan, 
şiddetli yağmura rağmen sahne-
den inmedi ve en sevilen şarkı-
larını yağan yağmurlar eşliğinde 
seslendirdi. Konserine titizlikle 
hazırlanan ünlü şarkıcı konser 
boyunca sevenlerine muhte-
şem bir müzik ziyafeti sundu. 
Repertuvarında “Dönsen Bile”, 
“Hatıran Yeter”, “Ah Geceler”, 
“Kara Gözlüm” gibi hit’lerine 
de yer veren Sayan, Kuruçeşme 
Açıkhava sahnesinde unutulmaz 
bir geceye imza attı.
Vur patlasın çal oynasın

Tolga Çam imzalı gelinliği 
anımsatan beyazlar içindeki kos-
tümüyle göz kamaştıran Seda 
Sayan, zarafetiyle hayranlarını 
büyüledi. Sayan, konserinin 
ilerleyen dakikalarında sahneye 

Solmaz Çiros’u da davet etti. 
Ünlü şarkıcının daveti üzerine 
sahneye çıkan Çiros, “Tabi 
Tabi” şarkısını okuyan Sayan’a 
oryantal danslarıyla eşlik etti.

Küslük bitti
Seda Sayan ve Mehmet Ali 

Erbil küslüğü Kuruçeşme Açık-
hava sahnesinde bitti. Mehmet 
Ali Erbil, Seda Sayan’ın Ku-
ruçeşme konserini bastı. Ünlü 
şovmen, “Ah Yalan Dünya” 
şarkısını söyleyerek Seda Sa-
yan’ın yanına gitti... Her şeyden 
habersiz sahnede şarkı söyleyen 
Sayan “Allah Allah... sürprizin 
en büyüğü” sözleriyle mutlulu-
ğunu dile getirdi.

Zeytindalı uzattı
Konser öncesi magazin bası-

nına röportaj veren Seda Sayan, 
“Çok sıkı hazırlandığımız bir 
konser... Yağmur yağmasına rağ-
men hazırız” açıklamasını yaptı. 
Sabah programı ile ilgili de ko-
nuşan Sayan, “Herkes gelebilir 
programıma dargınlığı olmayan 
bir kadınım ben... Kimseyle dar-
gınlığım küskünlüğüm yok, çıkın 
çıkın gelin” sözleriyle kimseye 
kırgın olmadığını dile getirdi.

Çocukların dikkatini toplumsal sorunlara çekmek amacıyla her sene gerçekleştirilen 
ve her yıl Birleşmiş Milletlerin 17 Kalkınma Hedefi’nden birini sahiplenen ‘Temizlik 

Doğamızda Var’ Resim Yarışması, bu sene ‘Çocuk Gözünden Cinsiyet Eşitliği’ teması 
ile yapıldı. Toplam 43 çocuğun katıldığı yarışmada, jüri 15 eseri sergileme kararı aldı

COCUKLARIN YAPTIGI
RESiMLER SERGiLENDi

Türk Pop Müzik kulvarının 
gelecek vadeden isimleri 

arasında yer alan Me-
lisa yeni şarkısı ‘Diz-
gin’ ile müziksever-
lere merhaba dedi

AYNUR CİHAN

BILINÇLENME dönemi 
önemlidir. Çocuklarımızın 
farkındalıklarını geliştir-

mek, gözlemlerini resim sanatı ile 
ifade etmelerini sağlamak amacıyla 
Kalben Derneği, Güvensan Tesis 
Hizmetleri ve 39 Kalamış Marina 
Hotel iş birliği ile gerçekleştirilen, 
Arzum Küçük Ev Aletleri, Boyner, 
Demirkent Eğitim ve Araştırma 
Vakfı, Dünya Eko ve Ofmark spon-
sorluğunda hayata geçen “Temizlik 
Doğamızda Var” Resim Yarış-
ması’nın bu seneki teması “Çocuk 
Gözünden Cinsiyet Eşitliği”…

İlki 2019 yılında yapılan ve 
2021 yılında tekrarlanan Temizlik 
Doğamızda Var” Resim Yarışması 
ile çocukların toplumsal sorunlara 
yönelik farkındalıklarını artırmayı 
hedeflediklerini dile getiren Güven-
san Tesis Hizmetleri ve 39 Kalamış 

Marina Hotel Kurucusu Münteha 
Adalı, sorunlarımızı yarına taşıma-
mak, kültürel ve sosyal değişime 
ön ayak olmak için çocuklarımızı, 
gençlerimizi bilinçlendirmemiz ge-
rektiğinin altını çiziyor. Her geçen 
sene daha fazla markanın sponsor 
olarak katıldığını, toplumsal sosyal 
sorumluluk için markaların ve 
sivil toplum kuruluşlarının birlikte 
çalışarak yarınlarımız için kalıcı 
değer yaratacağını söyleyen Adalı, 
Birleşmiş Milletler’in 17 Kalkınma 
Hedefi doğrultusunda, her yıl daha 
da büyüterek bu resim yarışma-
sını yapmaya devam edeceklerini 
belirtiyor. Kalben Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu 
Ekşi ise ‘’İnsan için iyileştirici gücün 
sanat ve spor olduğuna inanıyoruz. 
Kalben olarak eğitim verdiğimiz 
çocukların bu alanlarda kendilerini 
geliştirdiklerini görmek bizi çok 
mutlu ediyor’’ şeklinde konuştu.

HACER KÖSE

KALBEN Derne-
ği, Güvensan ve 39 
Kalamış Marina 
çocuklarının katıldığı 
resim yarışmasında, 
43 eser jüri tarafından 
değerlendirildi. Jürinin 
seçtiği 15 eser, 39 Ka-
lamış Marina Otel’de 
gerçekleştirilen sergi 
açılışında açıklandı 
ve Ressam Maryam 
Salahi’nin küratörlü-
ğünde sergilenmeye 
başladı. Yarışmada, 
eserleri seçilen çocuk-
lara sponsorlar çeşitli 
hediyeler ve hediye 
çeki verdi.

AÇILIŞ
Kalamış’ta

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya 
sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, 

önceki akşam Türk Müziği’nin başarılı ismi Seda Sayan’ı ağırladı

Türk pop müziğinin 
sevilen ismi Mabel 
Matiz, geçtiğimiz akşam 

İstanbul’un en sıra dışı konser 
organizasyonu TİKTAK’la 
Parket Seyret’te sevenleriyle bir 
araya geldi. Kerki Solfej organi-
zasyonuyla gerçekleşen konse-
rin başlangıcını “Mendilimde 
Kırmızım Var” şarkısıyla yapan 
Mabel Matiz, sahne enerjisi 
ile İstanbullulara açık havada 
unutulmaz bir gece yaşattı. 
Şarkıları ve muhteşem yorumla-
rıyla sevenlerinin gönlünde taht 
kuran başarılı sanatçı; “Yeniden 
Yenikapı’da buluşmak güzel ve 
garip. Arabalı konser konsep-
tinin bir tarzı var, alıştık sanki. 
Sizin karşınızda kendimi çok 
mutlu hissediyorum” diyerek 
gece boyunca birbirinden güzel 
parçalarını sevenleri ile beraber 
seslendirdi.

Mabel Matiz 
COŞKUSU

ISTANBUL Modern’in yetişkinlere yönelik 
seminer programı Atölye Modern, sonba-
harda çevrimiçi devam ediyor. Yaratıcı Ya-

zarlık Atölyesi, Sanat Yapıtlarının Gizleri, Hikâye 
ve Roman Atölyesi ile  Modern ve Çağdaş Sanat 
Tarihi seminerlerinden oluşan sonbahar programı 
5 Ekim’de başlıyor.

Atölye Modern Çevrimiçi’nin sonbahar programı 
5 Ekim’de günümüz sanatını yorumlamada sana-
tın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve 
Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri ile başlıyor. Se-
minerleri Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. 
Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, ve Dr. 
Öğr. Üyesi Osman Erden veriyor. Katılımcıların ya-
zın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratı-
cı Yazarlık Atölyesi ile Hikâye ve Roman Atölyesi, 
Mario Levi ile gerçekleşiyor. Modern ve çağdaş 
sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve 
yorumlanabileceğine dair yöntemler sunan Sanat 
Yapıtlarının Gizleri seminerlerinde ise katılımcıla-
ra Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu rehberlik ediyor.
Katılım belgesi veriliyor

Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya 
bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. Tüm 
derslere katılanlara ise Atölye Modern Çevrimiçi 
Katılım Belgesi sunuluyor. Dersler video konferans 
sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor. Atöl-
ye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılım-
lar kontenjanla sınırlı. Detaylı bilgi için: 0212 334 
73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org.

Atölye İstanbul 
sizi bekliyor



YENI kurulan Gala-
tasaray Kadın Futbol 
Takımı’nın Teknik 

Direktörü Nurcan Çelik, 
önemli açıklamalarda 
bulundu. Fanatik’e konu-
şan Çelik, “Bu 28 yıllık bir 
hayaldi. Koseçki ile başla-
yan Galatasaray sevdam, 
bugün Galatasaray Kadın 
Futbol Takımı’nın ilk 
teknik direktörü olma 
şansını bana verdi. Şu-
anda 17-18 kişilik çe-
kirdek bir kadromuz 
var. Bunu transfer-
lerle birlikte 25-30 

kişiye çıkarmak istiyoruz. 
Maçlarımızı Küçükçekme-
ce Stadı’nda oynayacağız. 
Fikstür sonrası taraftarları-
mızı burada oynayacağımız 
tüm maçlarımıza bekli-
yoruz. Onların desteği ile 
büyük işler başaracağımıza 
inanıyorum” dedi.

Galatasaray’ın ismi yeter
Bu noktaya gelmek için 
çok çalıştığını anlatan 
Çelik, “Klasik bir cümle 
olacak ama ben bu sevi-
yeye tırnaklarımla kazıya 
kazıya geldim. Yakaladığım 

şansı en iyi şekilde kullan-
mak, herşeyi adım adım 
üzerine koyarak, zamanı 
iyi kullanıp, sabırla 
inşa etmek istiyo-
rum. Galatasaray 
isminin olduğu 
her yerde iddialı 
olmak duru-
mundayız. Ben 
de buradan 
hedefimizin 
Şampiyonlar 
Ligi’nde şampi-
yonluk olduğu-
nu açıklıyorum” 
diye konuştu.

Yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın Teknik 
Direktörü Nurcan Çelik, tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi

Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı stoperi göndermedikleri için sevindi. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı stoperi göndermedikleri için sevindi. Sarı-kırmızılılar, 
“Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa, Avrupa’da kendini “Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa, Avrupa’da kendini 

gösteren bir Marcao’ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin?” düşüncesindegösteren bir Marcao’ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin?” düşüncesinde

M açtan dakikalar: 35. da-
kikada sol kanattan topla 
birlikte ilerleyen Noviko-

vas’ın ceza sahası sağ çaprazından 
çektiği sert şutu kaleci Emrullah 
direk dibinden kornere çeldi. 
47. dakikada yarı sahadan atılan 
uzun pasta savunmanın arkasına 
sarkan Emircan’ın ceza sahasına 
girip kaleciyle karşı karşıya kaldı-
ğı pozisyonda hafif sağ çaprazdan 
yaptığı aşırtma vuruş auta gitti. 
50. dakikada Bekir Yılmaz’ın sağ 
taraftan kullandığı köşe vuruşun-
da ceza sahasında iyi yükselen 

Taşkın’ın yaptığı kafa vuruşu üst 
direkten oyun alanına döndü. 81. 
dakikada sağ taraftan ceza saha-
sına girip son çizgiye kadar inen 
Estrela’nın ön direğe verdiği pas-
ta Olta’nın zor pozisyondaki 
vuruşu yan ağlarda kaldı. 
90+2. dakikada Yalçın’ın, 
Gökhan Alsan’a ceza saha-
sında yaptığı faul sonrası 
hakem Bülent Birincioğlu 
penaltı noktasını gös-
terdi. 90+3. dakikada 
penaltı atışını kullanmak 
için beyaz noktaya gelen 
Novikovas, meşin yuvar-
lağı filelere gönderdi. 0-1

BURAK ZİHNİ

BEŞIKTAŞ ‘ın eski 
yıldızı Anderson Talisca 
verdiği son röportajda 

kariyerinin en parlak günle-
rini Beşiktaş’ta geçirdiğini 
ifade etti. Suudi Arabis-

tan’ın Al-Nassr takımında 
oynayan Talisca, Beşik-
taş’a geliş sürecini anla-
tırken “Benfica’da yaşa-
dığım bir tartışmadan 
hemen sonra Beşik-
taş’a biraz da aceleyle 

geldim. Rui Vitori’yla 
tartıştım ve ayrılmak durumun-
da kaldım. Kariyerimde en 

başarılı olduğum yer Beşiktaş 
oldu. Beşiktaş’ta Şampiyonlar 
Ligi çeyrek finaline çıkmaya 
yaklaştım. Avrupa Ligi’nde yarı 
final oynadım. Beşiktaş sayesin-
de kariyerimde bir adım ileriye 
attım.” ifadelerini kullandı.
Oldukça kararlı

Talisca günün birinde 
Beşiktaş’ta yeniden oynamak 
istediğini belirterek, “Orada 
çok mutluydum. Günün birin-
de yine Beşiktaş’ta oynamak 
istiyorum.” sözlerini kullandı. 
27 yaşındaki oyuncu ayrıca 

Brezilya Milli Takımı’na se-
çildiği ancak kalıcı olamadığı 
için de üzgün olduğunu be-
lirterek, “2018 kariyerimin 
dönüm noktalarından bi-
risi oldu. Brezilya Milli 
Takımı’na çağırıldım. 
Orada sadece 1 kez 
şans verilmesini 
bekledim. Kendimi 
göstermeyi çok 
istedim ama o 
şans gelmedi ve 
o macera da 
kısa sürdü” 
diye konuştu.S üper Lig'in ikinci devresine Trab-

zonspor yenilgisi ve Antalyaspor 
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta 

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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EYUPSPOR’A
DADAS DARBESi

Bir gün Beşiktaş’a dönecek!
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Beşiktaş sayesinde kariyerinde 

ileri doğru adımlar attığını açıklarken siyah beyazlı kulübe geri dönmek istediğini belirtti

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Eyüpspor, sahasında BB Eruzumspor’a 1-0 
mağlup oldu. İstanbul ekibi böylece zirve yarışında ağır bir darbe aldı

STAT: Eyüp, Hakemler: Bülent Birincioğlu, 
Burak Cansız, Anıl Usta

Eyüpspor: Emrullah, Cenk Ahmet (Mikail dk. 
72), Mezague, Kemal (Enes Ersoy Ö. dk. 84 ?), 
Bülent, Bekir, Taşkın (Gökcan dk. 59), Umut 

(Pa Dibba dk. 59), Muhammed, Caner, Stancu 
(Mete dk. 83 ?)

BB Erzurumspor: Szumski, Orhan (Özgür 
dk. 89 ?), Gökhan, Mustafa (Mücahit dk. 46), 

Ufuk, Novikovas, Estrela, Hasek, Emircan 
(Gökhan Alsan dk. 60), Shala (Rosheuvel dk. 

59), Eren (Oltan dk. 46)
Gol: Novikovas (dk. 90+3 pen.) (BB Erzurum) 
Kırmızı kart: Z.Turan (Maç bitimi) (Eyüpspor) 

Sarı kartlar: Estrela, Hasek, Gökhan (BB 
Erzurum), Bekir, C.Ahmet, Umut (Eyüpspor)

LAZIO maçıyla beraber 
yeniden sahalara dönen Mar-
cao, performansı ile herkesi 

kendine hayran bırakırken, teknik 
kadro ve yönetim, “İyi ki satmamışız” 
değerlenmesinde bulundu. Milliyet’in 

haberine göre; Giresun ma-
çında Kerem’e uyguladığı 

şiddet nedeniyle bir ara 
gönderilmesi gündeme 
gelen ve Krasnodar ile 
Roma’dan teklifler 
alan 25 yaşında-
ki futbolcu için 
yapılan teklifler 
kabul edilmemiş-
ti. Marcao’nun 
Avrupa Ligi’nde-
ki Lazio perfor-
mansı sonrası 
sarı-kırmızılılar, 
“Marcao’yu o 

rakamlara satmayarak en doğru kararı 
verdik. Lazio maçındaki oyunu çok 
umut vericiydi. Bu çizgisini korursa 
yazın Marcao için astronomik öneriler 
de gelir. Problem yaşayan bir Marcao 
için 6-8 milyon euroluk teklif geliyor-
sa Avrupa Ligi’nde kendini gösteren 
bir Marcao’ya bunun 2-3 katı teklifler 
neden gelmesin? İyi ki satmamışız” 
ifadelerini kullandı.
Nelsson’un performansını yukarı çekti!
Marcao performansının Nelsson’u da 
yukarı çektiğine dikkat çeken teknik 
heyet, “Nelsson’u sol değil sağ stoper 
olarak transfer etmiştik. Sağ stoperde 
oynayınca Nelsson da farkını gösterdi” 
yorumunda bulundu. PFDK tarafından 8 
maçlık cezası nedeniyle ligde 5 karşılaş-
mada daha oynayamayacak olan Mar-
cao, hafta içinde Marsilya deplasmanın-
da yine savunmadaki yerini alacak.

Marcao sevinciMarcao sevinci

ENKA Spor Kulübü’nün ev 
sahipliğinde gerçekleşen Davis 
Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - 

Letonya serisinin ilk gününde A Milli 
Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve 
ikinci gün öncesinde avantaj elde etti. 
Serinin ilk maçında dünya 671 numa-
rası 22 yaşındaki Robert Strombachs 
ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek, 2 saat 4 
dakikada 6 ace kaydettiği maçı 7-6, 6-4 
kazanarak millileri Letonya karşısında 
1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleş-
mesinde Cem İlkel ve eski dünya 10 
numarası Ernests Gulbis karşı karşıya 
geldi. İlk servislerinden yüzde 85 ile 
puan çıkaran Cem İlkel, ilk seti 6-4 ile 
hanesine yazdırdı. İkinci sete servis 
kırarak başlayan İlkel karşısında Gulbis 
yalnızca 11 puan alabildi. İkinci seti 
de 6-1 kazanan İlkel, Türkiye’yi seride 
2-0 öne taşıdı. Karşılaşmalar yarın saat 
11.00’de çiftler maçıyla başlayacak. 
Milli takımın Letonya karşısında bir ga-
libiyet daha alması, seriyi kazanmasına 
yeterli olacak. Türkiye - Letonya serisi-
nin kazananı Dünya Grubu 1 Play-Of-
f’larına yükselmeye hak kazanacak.

TÜRKIYE 
galibiyetle başladı

Çelik gibi teknik direktör!

GALATASARAY ‘ın sezon başında Romen 
Ligi takımlarından U.Craiova’dan trans-
fer ettiği Alexandru Cicaldau ile ilgili 
önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki 
oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray 
Yönetimi’ne flaş bir teklifte bulundu. Ru-
men menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle 
yaptığı görüşmede, “İsterseniz sezon sonu 
Cicaldau’yu 15 milyon Euro’ya satabilirim. 
Önemli kulüplerin radarında” dedi. Gala-
tasaray yaz transfer döneminde Cicalda-

u’yu U.Craiova’dan 6.5 milyon 
Euro bonservis bedeliyle transfer 
etmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig 
‘de 4 maçta 2 gol attı. Galata-
saray Teknik Direktörü Fatih 
Terim, genç yıldız Cicaldau’nun 
performansından çok memnun. 

Cicaldau 
piyangosu



YENILENEN kadro-
su ile kulüp tarihine 
ait rekorları zorlayan 
Trabzonspor, Süper 
Lig’in 6’ncı haftasında 
Perşembe günü Kon-

ya deplasmanından 
da puan ile ayrılırsa, 
21 maç ile dış sahada 
kulüp tarihinin en 
uzun namağlup serisi-
ni elde edecek.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
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Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
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çeken ve şimdiden transfe-
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yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
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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
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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 
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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-
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
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Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
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ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
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B eşiktaş, Süper Lig’in 5. 
haftasında Fraport TAV 
Antalyaspor’a konuk 

oldu. 11. dakikada sağ kanat-
tan kazanılan köşe vuruşunda 
Nuri Şahin’in ortasına yükselen 
Veysel Sarı’nın kafa şutunda, top 
kale direğinin üzerinden auta 
gitti. 19. dakikada kaleyi karşı-
dan gören bir noktada kazanılan 

serbest vuruşu kullanan Nuri Şa-
hin’in vuruşunda, meşin yuvarlak 
kale direğinin üzerinden auta 
çıktı. 41. dakikada Rıdvan’ın sol 
kanattan ortasına uygun po-
zisyonda kale önündeki Mon-
tero’nun kafa vuruşunda, top 
yandan dışarı gitti. 42. dakikada 
Antalyaspor öne geçti. Poli’nin 
pasında defansın arkasına sarka-

rak kaleci ile karşı karşıya kalan 
Wright’ın bekletmeden vuruşun-
da, meşin yuvarlak ağlarla bu-
luştu: 1-0. 45. dakikada ev sahibi 
ekip farkı 2’yı çıkardı. Fredy’nin 
solda kullandığı serbest vuruşta 
Veysel Sarı’nın kafa şutu sonrası 
top filelere gitti: 2-0. Karşılaşma-
nın ilk yarısı Antalyaspor’un 2-0 
üstünlüğü ile sona erdi.

KARA KARTALKARA KARTAL
GEC ACILDIGEC ACILDI

49’uncu dakikada Be-
şiktaş farkı 1’e indir-
di. Larin’in pasında 

kaleci ile karşı karşıya kalan 
Rıdvan Yılmaz’ın düzgün 
vuruşunda meşin yuvarlak 
ağlarla buluştu: 2-1. 50. 
dakikada sağ kanattan ceza 
sahasına giren Doğukan 
Sinik, topu uygun pozisyon-
daki Fredy’e bıraktı. Fred-
y’in sert şutunda top kale 
direğinin üzerinden auta 
çıktı. 60. dakikada Pjanic’in 
ortası sonrası arka direkteki 
Larin’in kafa vuruşunda, top 
kale direğine çarparak oyun 
alanına döndü. Pozisyonu 
takip eden Batshuayi’nin 
vuruşunda meşin yuvar-
lağı kale çizgisi üzerinde 
Bünyamin Balcı uzaklaştırdı. 
65. dakikada Beşiktaş be-
raberliği yakaladı. Boffin’e 
dönmek isteyen Fredy’nin 
hatalı geri pasında araya 
giren Batshuayi, kaleciyi 
geçtikten sonra topu ağlara 
gönderdi: 2-2. 76. dakikada 
ceza sahası dışından Ghez-
zal’ın sert vuruşunda top 
kalecinin solundan filelerle 
buluştu: 2-3. Karşılaşma, 
konuk ekibin 3-2 üstünlüğü 
ile tamamlandı.

En zor 45 dakikaEn zor 45 dakika

KENDILERI için karşılaşmanın 
ilk yarısında kaos ortamı oluştu-
ğunu belirten Yalçın, eksik olan 
kadroda alternatifi olmayan 2 

oyuncuyu arka arkaya kay-
bettiklerini, bu nedenle 

de enteresan seçimler 
yapmak zorunda 
kaldıklarını aktardı. 
Yalçın, “Göreve 
başladığımızdan bu 
yana belki de ilk 45 
dakikada hiç böyle 
bir kaos ortamı, 
zorluk yaşama-

mıştık. 
‘GERİ DÖNÜŞ 
GÜZELDİ’

Kaybetseydik 
de skoru çok önemseme-
yecektim. Oyuncuların 
sürekli yerlerinin değiş-
tiği, takım dengesinin 
bozulduğu zor bir du-
rum yaşadık.” ifadelerini 
kullandı. Karşılaşmanın 
ikinci yarısında ise 
oyuncularının çok çaba 
sarf ettiğini anlatan 
Yalçın, “Oyunu çe-
virmek kolay olma-
dı. Oyuncularıma 
teşekkür ediyorum. 
Geri dönüşler güzel-
dir. Deplasmanda 
2-0’dan dönmek kolay 

bir iş değil. Demek ki 
bunu başarabilecek 
gücümüz var.” diye 
konuştu.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşı-
laşmanın ardından düzenlediği basın toplantısın-
da, normal akışında olmayan şeylerin meydana 
geldiği, enteresan bir gece yaşadıklarını söyledi

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV An-
talyaspor’u karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-2 yendi

İkinci 
yarı geri 

döndü

Trabzonspor 
tarih yazıyor

Kasımpaşa galibiyetiyle dış sahadaki en uzun kay-
betmeme serisini, en çok puana ulaşarak egale eden 
Trabzonspor, Perşembe günü Konya deplasmanın-
dan da puan ile ayrılırsa, dış sahada kulüp tarihinin 

en uzun namağlup serisine ulaşacak

2021-22 sezonu-
na oluşturduğu 
iddialı kadro ile 

şampiyonluk parolasıyla 
başlayan Trabzonspor, 
ilk 5 haftayı namağlup 
tamamlayarak zirvedeki 
istikrarlı yürüyüşünü 
sürdürürken, bir yan-
dan da kulüp tarihinde 
kendine ait rekorlarını 
da geliştiriyor. İlk 5 haf-
talar itibariyle en golcü 
ikinci dönemine ulaşma 
şansını 2 golle kaçıran 
bordo-mavililer, dep-
lasmandaki Kasımpaşa 
galibiyetiyle dış sahadaki 
en uzun kaybetmeme 
serisini, en çok puana 

ulaşarak egale etti. 25 
Ekim 1981 tarihinde baş-
layan ve 17 Ekim 1982 
tarihine uzanan 357 gün-
lük deplasmandaki 20 
maçlık namağlup seride 
7 galibiyet ve 13 beraber-
likle 34 puan toplayan 
Karadeniz ekibi, söz 
konusu seriyi daha çok 
puan toplayarak egale 
etti. Dış sahada 7 Kasım 
2020’de başlayan namağ-
lup seriyi 1-0’lık Kasım-
paşa galibiyetiyle devam 
ettiren bordo-mavililer, 
20 maçlık periyotta 11 
galibiyet ve 9 beraberlik-
le 42 puan toplayıp daha 
önceki başarısını daha 
çok puan topladığı yeni 
seri ile yakaladı.

BURAK ZİHNİ

Tarihi fırsatTarihi fırsat

BU arada 2020-21 
sezonun 9’uncu hafta-
sında Trabzonspor’un 
başında ilk maçına 
çıkan teknik direktör 
Abdullah Avcı, ligde 
37 müsabalık periyotta 
sadece 3 yenilgi aldı. 
Söz konusu sezonun ilk 
8 haftasında 3 bera-
berlik ve 4 yenilgiye 
karşılık sadece tek 
maçını kazanabilen 
bordo-mavililer, Avcı 
göreve geldikten sonra 
söz konusu sezon ve bu 
sezon ile birlikte ligde 
çıkılan 37 maçta 22 

galibiyet, 12 beraberlik 
ve 3 yenilgi elde etti. 
Abdullah Avcı, ligde 
Trabzonspor ile maç 
başına 2.10’luk puan 
ortalaması yakaladı.

Avcı dönemi iyi geldi

Ligde ilk galibiyeti

SÜPER Lig’in 
5. haftasında 
konuk ettiği 

Gaziantep ile 1-1 bera-
bere kalan Demir Grup 
Sivasspor’un galibiyet 
hasreti 5 maça çıktı. 
Geçen sezon ligin son 
maçında Kasımpaşa’yı 
2-1 yenen kırmızı-beyaz-
lılar, bu sezon oynadığı 
5 lig mücadelesini de 
kazanamadı. Sivas tem-
silcisi, bu sezon İttifak 
Holding Konyaspor’a 
1-0, Trabzonspor’a 

2-1 mağlup olurken, 
Göztepe ile 2-2, Fe-
nerbahçe ve Gaziantep 
ile 1-1 berabere kaldı. 
Sivasspor, söz konusu 
5 maçta sadece 3 puan 
toplayabildi. Sivas ekibi, 
bu periyotta rakip filele-
ri 5 kez havalandırırken, 
kalesinde 7 gole engel 
olamadı. Kırmızı-be-
yazlılar, Süper Lig’in 6. 
haftasında deplasman-
da Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor ile karşıla-
şacak.

Kazanmayı unuttu

ADANA Demirspor, Süper 
Lig’in 5. haftasında Çaykur 
Rizespor’u ağırladı. 9. daki-

kada Vargas’ın sağ kanattan orta-
sında topla buluşan Ezeh’in ceza 
sahasından yaptığı vuruşta, meşin 
yuvarlak rakip oyuncuya çarparak 
kornere gitti. 12. dakikada Ezeh’in 
pasıyla hareketlenen Balotelli’nin 
ceza sahası sol çaprazdan yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 
17. dakikada Vargas’ın pası sonrası 
topla buluşan Balotelli’nin ceza 
sahası dışından vuruşunda, meşin 
yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da 
kaldı. 31. dakikada Vargas’ın 
sağdan ortasında topa yükselen 

Balotelli’nin kafa vuruşu sonrası 
top üstten auta giderken, yapılan 
VAR uyarısında topa Selim Ay’ın 
elle müdahale ettiği belirlendi ve 
maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı 
noktasını gösterdi. 33. dakikada pe-
naltı atışını kullanan Balotelli, topu 
ağlara göndererek takımını öne 
geçirdi: 1-0. 39. dakikada Adana 
Demirspor farkı 2’ye çıkardı. Sağ 
kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, 
ceza sahası içerisinde tekrar topla 
buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı 
vuruşla meşin yuvarlağı filelerle 
buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk 
yarısı Adana Demirspor’un 2-0 
üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demir 3 puanla tanıştı

53’ÜNCÜ dakikada ceza 
sahası dışında topla bulu-
şan Boldrin, sağ çapraz-
dan yaptığı güzel vuruşta 
topu ağlarla buluşturarak 
farkı 1’e indirdi: 2-1. 
54. dakikada Vargas’ın 
ara pasına hareketlenen 
Metehan Mimaroğlu’nun 
kaleciyle karşı karşıya vu-
ruşunda, meşin yuvarlak 
Gökhan Akkan’da kaldı.
66. dakikada Sinan 
Kurt’un kullandığı köşe 
vuruşunda, ceza sahası 

içinde Simon Deli topu 
arka direğe indirdi. Meşin 
yuvarlağı önünde bulan 
Bjarnason, düzgün bir vu-
ruşla fileleri havalandırdı: 
3-1. 90+3. dakikada orta 
sahadan çalımlarla ceza 
sahası önüne kadar gelen 
Metehan Mimaroğlu’nun 
şutunda, meşin yuvarlak 
direkten döndü. Adana 
Demirspor, müsabakadan 
3-1 galip ayrıldı. Bu skor-
la Adana Demirspor ligde 
puanını 5’e yükseltti.

MILLI 
motosik-
letçi Top-

rak Razgatlıoğlu, 
Dünya Superbi-
ke Şampiyona-
sı’nın 9. ayak ilk 
gününde bitime 
6 tur kala motosikletinde 
yaşadığı teknik bir arıza nede-
niyle yarışı tamamlayamadı. 
Razgatlıoğlu, İspanya’nın 
4,6 kilometre uzunluğa sahip 
Barselona Pisti’nde gerçek-
leştirilen 9. ayak etkinliğinin 
ilk yarışında piste çıktı. Pata 
Yamaha with Brixx WorldS-
BK takımı adına ter döken 
ay-yıldızlı sporcu, 20 tur üze-
rinden koşulan mücadelede 
bitime 6 tur kala motosikletin-
deki teknik bir arıza nedeniyle 
hızlanmakta sorun yaşadı ve 
yarış dışı kaldı. 

MOTORDA 
hayal kırıklığı
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YaKlaŞıK 7 yıldır birlikte olan
Özge Özpirinçci ile Burak Ya-
mantürk sade bir nikah töre-
niyle marmaris Bozburun'da
hayatlarını birleştirdi. Bebek he-
yecanı yaşayan ünlü çiftin nika-
hına aileleri ve yakın dostları
katıldı. Hamileliğinde 6’ncı ayı
geride bırakan ve kızını kuca-
ğına almak için gün sayan Özge
Özpirinçci, "Hamileyken düğün
yapmam. Elbette doğum öncesi
sade bir nikah olur ama kimse

benden hamileyken eğlence
beklemesin. Herkes düğünde
eğlenirken benim oturmam
mümkün değil" demişti.

Fotoğraf da verdi

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz
önceki gün su altında çekildiği
fotoğrafını sosyal medya hesa-
bından yayınladı. İlk defa karnı
burnunda pozunu ınstagram
hesabından paylaşan Özge Öz-
pirinçci, gönderisine, Yunan-

ca'da 'güzel düşünme, iyilik
dolu bir zihin' anlamına gelen
'eunoia' notunu düştü. Paylaşı-
mıyla kısa sürede takipçilerin-
den yoğun ilgi gören
Özpirinçci'nin fotoğrafına;
Ceyda Düvenci, Gonca Vusla-
teri, ayşe tolga, songül Öden,
Damla sönmez, Elvin levinler,
Demet Evgar, Hazal Kaya,
Begüm Birgören ve rojda De-
mirer gibi ünlü isimler yorum
yaptı.

i KSV tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali,
28. kez müzikseverlerle buluştu. Festivalin sevilen et-
kinliklerinden olan ve İstanbul’un farklı noktalarında

cazın önde gelen isimlerini konuk eden Parklarda Caz’ın
duraklarından biri de Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, birbirinden
önemli isimler cazın büyüleyici ezgilerini 6 Mayıs Gençli-
ğimiz Var Sahnesi’nden tüm İstanbul’a yaydı. Konserler-
den önce ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri
Büyükelçiliği’nin desteği ve İKSV Alt Kat’ın yürütücülü-
ğünde “Caz Caz Caz” isimli çocuk atölyesi düzenlendi.
Parklarda Caz ve İstanbul Bir Sahne etkinlikleri kapsa-
mında farklı yaş gruplarına yönelik sunulan ücretsiz atöl-
yede çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Yaşam Vadisi’nde unutulmaz bir akşam

Etkinliğin açılışını, genç müzisyenlere festival progra-
mında yer alabilecekleri bir platform oluşturma amacıyla
düzenlenen Genç Caz konserleri kapsamında sahne alan
“August” isimli grup yaptı. İzleyicinin beğenisini toplayan
konserin ardından sahneyi, müziğini Bursa ve İstanbul
gazinolarından dünyaya açan ve geçen sene de festivalin
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Barbaros Erköse dev-
raldı. Klarnetin usta isimlerinden olan Erköse ve berabe-
rindeki orkestrası izleyiciden tam not aldı. Saat 21:15’te
ise gypsy swing, şanson, caz, pop ve punk müziğin renkli
karışımını sunan Viyanalı topluluk Fainschmitz, unutul-
maz bir akşam yaşattı.
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Özge Özpirinçci evlendi
Oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki
akşam Marmaris Bozburun'da nikah masasına oturdu
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Nerede hareket

orada bekeret
Kartal Belediyesi, 16-22 Eylül 
tarihleri arasında birçok kentle 
aynı zamanda kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası’nı, hazırladığı 
özel bir organizasyon ile kutluyor
bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım:
Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” te-
masının işlendiği ve tüm dünyada
16-22 Eylül tarihleri arasında kut-
lanan Avrupa Hareketlilik Haftası
kapsamında Kartal Belediyesi, bir-
birinden çeşitli spor etkinlikleri or-
ganize etti. Düzenlenen etkinlikler
kapsamında genç yaşlı çok sayıda
Kartallı hafta sonuna spor yaparak
başladı. Bir hafta sürecek olan et-
kinliklerin ilki, Dragos Su Sporları
Merkezi’nde gerçekleştirilen
Zumba ile başladı. Uzman eğit-
menler, merkezin iskelesinde hazır-
lanan özel platformda yerlerini
alarak; dans ritim ve figürlerinin
spor ile birleşiminden ortaya çıkan
“Zumba” ile vatandaşların spor
yapmasını sağladı. Aynı anda Ya-
kacık Bayram Demirkol Parkı,
Mehmet Ali Büklü Parkı ve Atalar
Spor Kompleksi’nde de uzman
eğitmenler eşliğinde sabah sporu
etkinliği başladı. 3 merkezde de va-
tandaşlar, 1 saat boyunca sıkı bir
egzersiz programı yaptı. Günün
bir diğer etkinliği ise Kartal Mey-

danı’ndan başladı. Sayıları 100’ü
aşan bisikletliler, Dragos Su Spor-
ları Merkezi’ne kadar pedal çevirdi.
Her yaştan katılımcıların yerini al-
dığı ve bisiklet sporunu teşvik
amacıyla yapılan tur sırasında
Kartal Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri de sporcuların yol gü-
venliğini sağladı.

Yüksel de maç yaptı

Toplu taşımanın, yürüme, bisiklete
binme ve diğer sürdürülebilir hare-
ketlilik biçimlerinin desteklenmesi
amacıyla  organize edilen Avrupa
Hareketlilik Haftası’nda, günün
son etkinliği ise Atalar Spor Kom-
pleksi’nde düzenlenen Ayak Tenisi
Turnuvası ile gerçekleşti. Saat
15.00’te başlayan ve 20.00’ye
kadar devam eden karşılaşmalarda
tenis ve voleybolun bazı öğelerini
de içine alan futbol odaklı ‘Ayak
Tenisi Futbol Turnuvası’, eğlenceli
ve heyecanlı maçlara sahne
oldu.Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel de turnuvanın yapıldığı
spor kompleksine giderek sporcu-

lara destek oldu. Daha önce toprak
sahası iken Kartal Belediyesi’nin
çalışmaları ile tam teşekküllü bir
spor tesisi haline gelen Atalar Spor
Kompleksi’nde, 14 takım arasında
kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Karşılaşmaların öncesinde Başkan
Gökhan Yüksel de sporcularla bir-
likte gösteri maçı yaptı. Gösteri
maçının ardından tüm sporculara
başarılar dileyen Başkan Gökhan
Yüksel, sonrasında turnuvanın açı-
lışını gerçekleştirdi. Renkli görüntü-
lere sahne olan turnuvanın finali,
Keyfekeder ve Cevizli takımları
arasında yapıldı. Nefes kesen mü-
cadelenin sonunda kazanan Keyfe-
keder takımı oldu. FATİH POLAT

Ziynet Sali vadiyi salladı
Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş
birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava,
şehrin en iyi etkinliklerini Eylül ayında da müzikse-
verlere sunmaya devam ediyor. Atlantis Yapım’ın İs-
tanbul’a kazandırdığı en genç açık hava sahnesi
Turkcell Vadi Açıkhava, 18 Eylül akşamı Türk pop
müziğinin güçlü sesi Ziynet Sali'yi ağırladı. Başarılı
sanatçı konser öncesi basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Biletlerin konser öncesi tükendiği ama ge-
cenin fırtına ve dolu yağarak başlaması kendisine
hatırlatılan Sali, "Evet içerisi kalabalık. Bu durumda
konseri erteleyemezdik. Size ve beni yalnız bırakma-
yan herkese çok teşekkür ederim. Biliyorum ki İstan-
bul'un birçok açık hava sahnesinde konser veren
arkadaşlarım var. Doluya ve şimşeklere rağmen
müzik susmasın. İsterim ki İstanbul'un ve ülkemizin
her yanını müzik sesleri sarsın" dedi. 

Aşka devam

Basın mensuplarının, "Dün evlilik yıl dönümü-
nüzdü. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu Sali,
"İkinci yılımızı doldurduk. Güzel gidiyor, bu akşam
sahnede yine beraberiz. Müziğe, aşka ve sevgiye
devam ediyoruz" dedi. Konser sırasında 'Ömrüm'
şarkısını söylerlen Sali, eşi Erkan Erzurumlu'yu ya-
nına davet etti. Erkan Erzurumlu eşini alnından
öptü. Konsere Sagaza imzalı yeşil mini elbisesiyle
başlayan Ziynet Sali, ikin7ci bölümüne de  Salih
Balta'nın hazırladığı siyah ışıltılı elbisesiyle sahne
aldı. Ziynet Sali sevilen şarkıları ve danslarıyla izle-
yenlere eğlenceli bir gece yaşattı. 
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Kastamonulular Federasyon
Başkanı muhittin tığlı'nın oğlu sabri
Deniz tığlı, Deniz uzunhan ile haya-
tını birleştirdi. Haliç Kongre merke-
zi'nde gerçekleştirilen nikah
töreninde genç çiftin nikahını İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu kıydı. Genç çiftin
nikah törenine İmamoğlu'nun yanı
sıra CHP İstanbul milletvekilleri
Engin altay, mehmet akif Hazma-
çebi, Emine Gülizar Emecan, Zeynel
Emre, sibel Özdemir ve turan ay-
doğan ile CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı mehmet murat
Çalık, avcılar Belediye Başkanı
turan Hançerli, Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Kemal Çebi, sarıyer

Belediye Başkanı Şükrü Genç ve
çok sayıda davetli katıldı.  

Bir ömür mutlu olsunlar

Genç çifte ömür boyu mutluluklar
dileyen İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Evlilik en kutsal kurumların
başında geliyor. Her iki genç arka-
daşıma da bu anlamda ömür boyu
mutluluklar diliyorum. Vatana, mil-
lete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini
temenni ediyorum. Dilerim allah bir
yastıkta kocatsın” dedi. oğlunun ev-
liliği nedeniyle çok mutlu olduğunu
söyleyen baba tığlı ise, “Bugün
bizim en mutlu günümüz. Buraya
gelerek mutluluğumuzu paylaşan
herkese canı yürekten teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Tığlı ailesinin 
muTlu günü

Kastomonulular Federasyon Başkanı Muhittin Tığlı'nın
oğlu Sabri Deniz Tığlı, Deniz Uzunhan ile görkemli 
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