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AK Parti Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, katıldığı

bir televizyon programında Atatürk
Havalimanı tartışmalarıyla ilgili,
"Türkiye'de anlamadan dinlemeden

"istemezük" diyenler
çıkıyor. Her projeye
karşı çıkan bir grup
var. Kesinlikle imara
açılmayacak, pistler
kaldırılıyor algısı
doğru değil. Pistler
korunarak acil du-
rumda kullanılacak.
Pistlerin en azından
bir tanesi korunacak"
dedi. I SAYFA 7

ç

BU ALGI DOĞRU DEĞİL

Asla imara 
açılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İsveç Başbakanı

Magdalena Andersson ile bir tele-
fon görüşmesi gerçekleştirdi. İleti-
şim Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamaya göre görüşmede İsveç'in
NATO'ya üyelik başvurusu ele

alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İsveç’in terör örgütlerine yönelik si-
yasi, finansal ve silah desteğinin son
bulması gerektiğini vurguladı. Erdo-
ğan, FETÖ terör örgütünün İs-
veç’teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin
de sürdüğüne dikkati çekti. I SAYFA 7
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Askıya çıkarılan Ataköy 1. Kı-
sım’la ilgili yapılan imar deği-

şikliğinin, bölgede bulunan ve
orjinalinde kreş alanı olarak ayrılan
yeşil alanı betonlaştıracağı iddia
edildi. Ataköy 1. Kısım Koruma ve

Güzelleştirme Derneği
Başkanı Ayfer Kaynar,
“Amaç Ataköy planı-
nın bozulmasıdır. Böl-
gemizdeki tüm yeşil
alanlar kamuya aittir
ve halkın nefes aldığı
tek alanlardır. Hep
birlikte alanımıza
sahip çıkalım, Sarı
Öküzü vermeyelim”
dedi. I SAYFA 5
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DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Sarı öküzü
vermeyelim!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, Atatürk Havalima-

nı'nın yıkımıyla ilgili; "Havalimanı ta-
rifinden çıkarılmak üzere bir millet
bahçesi konuluyor. AVM ve ranta
açılıyor yani. İyi Parti iktidarında bu-

ranın kırılmasına imza
atan, buranın kırıl-
ması için görev alan,
talimatı veren her kim
varsa hesap sorula-
cak. İstanbul Havali-
manı'nın adını, Gazi
Mustafa Kemal Ata-
türk Havalimanı ya-
pacağız" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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AVM VE RANTA AÇILIYOR

Her kim varsa 
hesap verecek!

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu'nun hapis cezasının onanması

üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu miting ka-
rarı almıştı. Dün Maltepe'de gerçekleşen
mitingde partililere seslenen Kılıçdaroğlu,
"Kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramile-
rin saltanatı yıkılıyor. 5 yıl önce ilk adımı at-
tığımız yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az
kaldı. Bu kentin, bu meydanlarında, tarlala-

rında, fabrikalarında, üniversitelerinde öz-
gürce kucaklaşacağız. Az kaldı. Bunların
tek amacı var, korku iklimi yaratmak ve bu
iklimden nemalanmak. Ülke elden gidiyor
birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Bu milleti korkutarak bu 
sistemi ayakta tutmak istiyorlar.  İnsanları
gece yarısı tutukluyorlar, okulları basıyor-
lar" ifadelerini kullandı. 
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BUNLARIN TEK AMACI VAR KORKU İKLİMİ YARATMAK

Gençlerin yüzde 70'inin yurt dışına
gitmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu,

"550 bini gitti bile. Bu saray ve şürekasının
tek yapabildiği hamasi söylemler. Onların
hamasi söylemerinden de yalanlardan da
bıktık. Çok uzun süredir söyleyecekleri elle
tutulur hiçbir şey kalmadı. Ama az kaldı,
uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor.
Türkiye değişime hazır" dedi. Eleştirilerini

sürdüren Kılıçdaroğlu, "Dindarı, dinsizi,
Türkü, Kürtü, Arapı, sağcısı, solcusu, libe-
rali, milliyetçisi. 84 milyona, herkes; ülke
elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız. İyi
insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir
yüzükle yola çıkanlar, bugün milletin celladı
haline geldi. Onlar saraylarda fink atıyorlar,
millet ise aç! Kendi celladınızı seçmeyin"
çağrısında bulundu. I SAYFA 9
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ONLAR SARAYLARDA FİNK ATIYORLAR MİLLET İSE AÇ

www.gazetedamga.com.tr

Çerkes soykırım ve sürgü-
nünün 158.yılı Beylikdü-

zü’nde anıldı. Çerkeslerin 1864
yılında yaşadığı soykırımı unut-
turmamak için Beylikdüzü Bele-

diyesi ve Çerkes Kültür Evi Der-
neği iş birliğiyle düzenlenen anma
töreninde, sürgün yolunda haya-
tını kaybedenleri anmak adına
mezar taşı nöbeti tutuldu. I SAYFA 8
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SOYKIRIM UNUTULMADI 

İstanbul'da AFAD koordinasyonunda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata katılan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında 
yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var" dedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD) koordinasyonuna 

İstanbul'da 'Ulusal Düzey Tahliye, Yerleş-
tirme ve Planlama Tatbikatı' gerçekleştirildi.
Tatbikat, merkez üssü Adalar olan 7,5 bü-
yüklüğündeki deprem senaryosuyla yapıldı.
Tahliye, kurtarma ve yerleştirme kapasitesi,
binlerce personelle test edildi. 18 farklı nok-

tada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tat-
bikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da
takip etti. Soylu, "Türkiye'de 81 ilde il afet
risk azaltma planını tamamladık. Afet ön-
cesinde yapacaklarımız, afet anında yapa-
caklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı
altında 3 planımız var. İlk 2'si bitti. 3.'sü de
bu yıl bitmiş olacak" diye konuştu.
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RİSK AZALTMA PLANINI TAMAMLADIK

3 AFET PLANI

TERORISTLERE
DESTEGI KESIN!

ERDOĞAN YİNE REST ÇEKTİ

Avrupa, Afrika ve Ortado-
ğu’nun en kapsamlı dijital

oyun fuarı GameX 2022 büyük ilgi
görüyor. TÜYAP'ta gerçekleşen fuara
binlerce oyunsever katıldı, kapıda 
izdiham yaşandı. Fuarın açılış gü-
nünde, en yeni dijital oyunlar ilk kez
oyun tutkunlarıyla buluştu. GameX
2022’nin sürprizi Aleyna Tilki oldu.
Aleyna Tilki oyun tutkunu binlerce
gence konser verdi. I SAYFA 13
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ŞAMPİYONLAR

Dünya çiçek virüsünün bir
türü olan "maymun çiçeği"

hastalığını konuşuyor. Afrika kö-
kenli virüs dünyada yayılıyor. İngil-
tere'de bugün 11 yeni vaka tespit
edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İs-
panya'da da 14 yeni vakayla top-
lam sayı 21'i buldu. ABD, Kanada,
Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya,
İsveç, Almanya, Avustralya'nın 
ardından İsrail de ilk vakayı 
duyurdu.  I SAYFA 11
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MANTAR GİBİ
ARTSINLAR!

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Bağcılar
Kitap Fuarı’nın açılışını Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı.

Ortaylı, "Çok heyecanlandım. İnşallah bu böyle mantar gibi
artar her mahallede bir fuar açılır. Okumak önemli bir şey.
Okumanın kardeşi vardır; o da spor. Sporla birlikte gitmeyen
okumanın ferde de cemiyete de faydası yok" dedi. I SAYFA 8
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CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
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Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginde konuşan
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ülke elden gidiyor, birlikte müca-
dele etmek zorundayız" dedi. "Biz birlikte iktidar oluyoruz.

Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim, ben
neysem oyum" diyen Kılıçdaroğlu, "Kibar olmayı, dinle-

meyi, anlamayı değiştiremem. Kendi celladınızı seçmeyin.
Vicdanımızı dinlemek zorundayız" ifadelerini kullandı

Bütün vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barış istiyorsanız, aş, iş
istiyorsanız bize katılın. Kamu yönetiminde liyakat olsun diyorsanız bize katı-
lın. Herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız bize katı-
lın. Bu ülkeden çalınanları geri alacağıma bir kez daha söz veriyorum" dedi. 

İŞ İSTİYORSANIZ BİZE KATILIN!

İstanbul’da beklenen
olası büyük depremin

tsunamiye yol açma ihtimali
bulunuyor. İBB Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel
iyileştirme Daire Başkanlığı,
Tsunami Eylem Planını ha-
yata geçirmeye başladı.
Buna göre UKOME kara-
rıyla 17 ilçedeki Marmara
kıyılarına uyarı tabelaları
konuluyor. İstanbul geneline
toplam 100 uyarı tabelası
yerleştirilecek. I SAYFA 4
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YENİ VİRÜS 
ENDİŞESİ!
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Dr. Nevzat Tar-
han, gençlerin küreselleş-
menin de etkisiyle kısa
yoldan köşeyi dönme
anlayışına yöneldiğine
dikkat çekiyor. I SAYFA 2
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Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadın-
lar Boks Şampiyonası’nda toplamda 5

altın 2 bronz madalya kazanarak takım ha-
linde Dünya şampiyonu olma başarısı gös-
terdi. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu,
Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Busenaz Sürme-
neli ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu.
Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh’ı mağlup
ederek altın madalya kazanan milli boksör Bu-
senaz Sürmeneli, "Buraya yeni sıkletlerde yeni
umutlarla geldik. Allah çalışana, kalbi güzel
olana veriyor" dedi. I SAYFA 14
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Korku yerine
birliktelik!

Recep Tayyip
Erdoğan



Üsküdar Üniversitesi Kurucu 
Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, Gençlik Haftası 

ve gençlerin geleceği konusuna ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ramı’nın çok anlamlı olduğunu belirten  

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anado-
lu’daki kurtuluş harekatının genç-
liğe bağışlanmasıdır, çok anlamlı-
dır. Yani Cumhuriyet’teki kuruluş, 
gençlerde yeniden inşa üzerine 
kuruldu. Biz bu gençleri inşa 
etmek, kendi kültürel kimliğimizi 
inşa etmek konusunda eksikleri-
mizi görüp yeniden inşa etmemiz 
gerekiyor.” dedi. Gençliğin gele-
ceği konusunun sosyal bilimciler, 
psikolojik bilimciler, ruh bilimciler 
ve bunların  hepsinin çok araştır-
dığı bir konu olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu 
çalışmalarda daha önce her top-
lumun kendi kültürel özellikleri 
farklıydı. Ama şu anda yapılan son 
çalışmalar, bütün dünya gençliği-
nin benzer kültürel bir evren içine 

de girdiğini gösteriyor. Sabah benzer 
müzikle kalkıyorlar, benzer kıyafetler 
giyiyorlar, sırt çantalarını sırtlarına alı-
yorlar ve işe gidiyorlar” dedi.

Dönüşüm yaşanıyor
Gençlerin yaşam felsefelerinin de ciddi 
dönüşmeye başladığını ifade eden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Bu daha önce 
Kuzey Avrupa’da farklıydı, bizim Doğu 
toplumlarında farklıydı, Amerika’da 
farklıydı. Ama şu an hepsi benzer bir 
evrenselliğe sahip olmaya başladı. Bu da 
ilginç yani dünya çoklu kimliklere doğru 
ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Tüm dünya-
daki gençlerin sanki paralel evrende gibi 
yaşamaları çok ilginç” dedi. Protestan 
ahlakın kapitalizmi doğurduğunu kayde-

den Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Protes-
tan ahlak ya da psikolojide biz daha çok 
püriten ahlak diyoruz. Püriten ahlak da 
ne gibi özellikler vardı? Püriten ahlak da 
özellikle çok çalışmak, çok üretmek, az 
tüketmek ve başarmak diye geçiyor. Ve 
burada dini gerekçelerle çok çalışmak 
var. Hatta mesleğini iyi yapmayı, Tanrı 
buyruğu gibi görmek gibi bir özelliği var. 
Almanya’da bir hocamızın bununla ilgili 
bir hatırası vardı. Almanya’da yağmur 
yağarken bir bahçıvan, çiçekleri sula-
maya devam ediyor. O da gidip soruyor. 
‘Yağmur yağıyor niye suluyorsun?’ diye 
soruyor. Bahçıvan ‘Ben mecburum’ 
diyor. Bunu Tanrı buyruğu gibi görüyor 
yani bir esneklik yok. Böyle bir püriten 
ahlak vardı. Önceleri dini gerekçelerle 
yapıyorlardı daha sonra etik gerekçeler-
le yapıyorlar” diye konuştu.

Ahlak anlayışı değişti
Bu anlayışın sadece Türkiye’de değil 
bütün dünyada kapitalist ahlak olarak 
hızla değişmeye başladığını ifade eden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yani püriten 
ahlakın çok çalışmak, yüksek idealler 
için iyi insan olmak için, mesleği Tanrı 
buyruğu gibi yapmak, dürüst olmak gibi 
ilkelerin yerini çok tüketip az üretmek 
ve çok kazanmak anlayışı aldı” ifadele-
rini kullandı. Günümüzde hayat alan-
larının bir nevi Amerikanlaştığını ifade 
eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Ame-
rikanlaşınca tüketici küresel grupla kü-
resel ahlak haline geldi. Burada püriten 
ahlakın yerini Hedonistik ahlak aldı. 
Yani yaşam felsefesi protestan ahlaktaki 
dini gerekçelerle çok çalışmak, dürüst 
olmak ve üretmekken şimdi bu değişime 
uğrayarak haz peşinde koşmayı hedef 
olarak aldı” şeklinde konuştu. 

Küresel olarak yaygın
Küresel olarak “tükettiğin kadar varsın 
ilkesi”nin küresel etik olma yoluna gir-
diğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Bu bizim gençlerimizi de etkiliyor. 
Yaşama zevkini bırakıp toplum için, 
varoluş için bir şeyler yapmak düşünce-
leri yerine kendin için bir şey yapmak 
tarzında bir anlayışı benimsiyorlar. Anı 
yaşamak, bugünü yaşamak tarzında. 
Yani bir çalışmayı erdem olarak görmek 
değersizleşmeye başladı” dedi. Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, sıkı çalışma disiplini, 
çok üretip az tüketme, eldeki bir iki kay-
nağı rasyonel kullanmanın yerine “nasıl 
harcarım, nasıl eğlenirim” odaklı bir 
yaşam felsefesinin çıktığına dikkat çekti. 
Bu anlayışın gençlerde küresel olarak 
yaygın olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Mesela gençler evlen-
mek istemiyorlar. Aileyi ayak bağı gibi 
görüyorlar. Bir borca girip de 10 sene 20 
sene ipotek altına girip de ödemek iste-
miyorlar. Kazanıp eğlenmek istiyorlar. 
Kurumumuzda çalışan çalışkan bir genç 
sebepsiz yere ayrılırken kalite yönetimi 
gereği ilgili birimler ayrılma nedenini 

soruyor. ‘Burada iyi kazanıyorum ama 
kazandığımı yiyemiyorum ki’ yanıtını 
vermiş” diye konuştu. Böyle düşünen 
kişilerin sayısının son yıllarda artış 
gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Böyle düşünen insanlar daha 
önce marjinaldi yüzde 10, 20 iken şimdi 
bunlar yüzde 50’nin üzerine çıktı” dedi. 

Hayatta her şey paradır!
İnönü Üniversitesi’nin yaptığı bir çalış-
maya değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“1990’lı yıllarda Hayatta en önemli 
şey, paradır diyenlerin oranı gençler-
de yüzde 30 iken şimdi bu oran yüzde 
50-60-70 civarına çıktı. ‘Hayatta her 
şey paradır’ diyorlar. Bu küresel olarak 
geçerli, sadece Türkiye’de değil. Yaşam 
felsefesi değişikliği var. Hatta popüler 
psikolojide biz buna Kaliforniya Sendro-
mu diyoruz. Bu sendrom Kaliforniya’da 
çok yaygın olduğu için bu isimle anılı-
yor. Kaliforniya, eğlencenin en büyük ve 
en yaygın olduğu bir yer. Hollywood’un 
olduğu yer. Orada Hedonizmi yücelti-
yorlar. Burada 40 yaşına gelmiş bir sine-
ma sanatçısıyla yapılan röportajda ‘Bir 
kadının kâbusu nedir?’ diye soruyorlar. 
‘40 yaşına gelmektir’ yanıtını veriyor. 
‘Niye?’ sorusuna da ‘Eskisi gibi alkış-
lanmıyoruz’ yanıtını veriyor” dedi. Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, yeni genç kuşaklar-
da kolay yoldan köşeyi dönmek isteyen 
gençlerin arttığını ancak bu anlayışın 
küresel anlamda çok yaygınlaştığını 
söyledi. Tarhan, “Dünyadaki bu küresel 
gidişte olumsuz yönden etik değerler 
dönüşümü yaşıyor. Bizim Anadolu irfanı 
dediğimiz irfan, etik değerlerin şu anda 
ilacı” diye konuştu. 

Batı keşfediyor
Slovenyalı Marksist filozof Slavoj 
Žižek’in, kapitalizmden kurtulmak 
isteyenlerin yeni sığınağının Mesnevi’nin 
temelini oluşturan yaklaşım olduğunu 
ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Zizek diyor ki ‘Şu anda ka-
pitalizmin yeni sığınağı.’ Bunu deyince 
dinleyeceğiz. Bir de kendini tanımak ve 
kendini geliştirmek var, minnettarlık 
gibi. Yani bizim değerlerimizi yeniden 
inşa etmeye çalışıyorlar. Biz üzerinde 
oturuyoruz” dedi. Etik değerlerin 0-6 yaş 
arasında ailede öğrenildiğini ancak şimdi 
durumun aynı olmadığını kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Okullarda 
da etik değerleri öğretmeli. Okullarda 
öğretirken de onların ihtiyacı olduğu için 
öğretmek gerekiyor” açıklamasını yaptı. 
Gençlerde değişimin teorilerinden biri-
sinin ise “Google etkisi” olarak geçtiğini 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Go-
ogle’da her şeye kolay ulaşılıyor. Goog-
le’da çeşitli sosyal medya kanallarının da 
etkisiyle ciddi bir kültürel modernizm, 
postmodernizme dönüştü. Püriten ahlak 
yerini hedonisttik ahlaka bıraktı. Olum-
suz yönleri daha çok ortaya çıkmaya 
başladı” ifadelerini kullandı. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan
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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
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ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
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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.
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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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zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
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lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
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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
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zite, kalp ve damar hastalıkları,
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nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Her şeyi mubah
GÖRÜYORLAR!
GELENEKSEL kültürü 
savunmanın “anakronizm” 
olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Yani 
kronolojisi bozuk yaşamak-
tır. Gidip geçmişi bugüne 
getirip bugünde yaşamaktır. 
Halbuki geçmişi bugüne 
getirmek yerine bugünde 
durup geçmişin değerlerini 
bugüne getirmek önemli-
dir. Rönesans’a ihtiyaç var. 
Reforma ihtiyacımız yok 
bizim. Anneler ve babalara 
da çok iş düşüyor. Onlar 
da çocuğum zeki olsun, 
çalışkan olsun istiyorlar. 
Eğitim sitemi de bu yönde 
yetiştiriyor. Çocuk zeki 
oluyor, çalışkan oluyor 
ama sen bu çocuğu popüler 
kültürün etik değerlerine 
teslim edersen ne oluyor? 
Zeki, çalışkan oluyor ama 
kısa yoldan köşeyi dönme 
anlayışına sahip bir çocuk 
oluyor. Her şey mubahtır 
anlayışı ortaya çıkıyor” 
uyarısında bulundu. Bu 
nedenle modernleşmeyle 
beraber bizim kendi kültü-
rel değerlerimizi ve kendi 
kültürümüzü korumamız 

gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Şu anda buna ciddi ihtiyaç 
var. Eğitim bürokrasisin-
de olanlar da iyi ve doğru 
şeyler yapmaktan mesuldür. 
Yani yapması gerekeni 
yapmamak da bir vebaldir. 
Onun için eğitim sisteminde 
şimdi bilimsel referanslar 
da çok arttı artık. ‘Hayat-
ta en önemli şey paradır’ 
diyen bir nesil Türkiye’nin 
geleceğine hizmet edemez. 
Bunu özellikle söylemek is-
tiyorum” dedi. Z kuşağının 
benmerkezci, kontrollü ama 
sevimli bir kuşak olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan, “Kendi çıkarını 
düşünüyor gibi rahat, fazla 
yorulmadan emek verme-
den yaşamak istiyor. Bu 
gençleri korkutarak dü-
zeltemeyiz. Klasik gelenek 
yaklaşımı nedir? Buyurgan 
yaklaşacaksın, baskıcı, katı 
tutumlu, kurallarla onun 
çocuğunu hizaya getirecek-
sin. Ama şu andaki yeni 
bilimsel yaklaşımda ne var? 
Çocukları ikna etmeniz 
gerekiyor” diye konuştu. 

Küreselleşmeyle beraber dünya gençliğinin de önemli bir dönüşümden geçtiğini belirten Psi-
kiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlerin küreselleşmenin de etkisiyle kısa yoldan köşeyi 
dönme anlayışına yöneldiğine dikkat çekiyor. Anne ve babalara da tavsiyede bulunan Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Anne ve babaların yapacağı şey baskı, korku yöntemiyle değil, iyi davranışları 
pekiştirme yöntemiyle hareket etmeleri. Bizler buna çocuğu karşımıza alıp düzeltmek değil, 
yanımıza alıp birlikte yürüme yöntemi diyoruz. Birlikte yol alma yöntemi diyoruz” diye konuştu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yasaklama ve 
korkutmanın sakıncalarına da işaret ederek 

“Bunun bir etkisi de siyasal yabancılaşmaya 
yol açabiliyor. Psikolojik yalnızlaşma yapıyor, 
sosyolojik olarak şiddet, intihar olaylarına gö-

türüyor. Yani kendi değerlerimize yabancılaşan 
bir gençlik yetişiyor. Yani teknolojik gelişmelerin 

olması, İHA’larımızın, SİHA’arımızın, yollarımı-
zın yerli olması yetmez, gençlerimizin de yerli 
olması gerekiyor. Yerli olmayan evrensel ola-
maz. Onun için muhakkak yerel değerlerimizi 

koruyarak evrenselleşmeyi ve bütün bizim 
değerlerimizin insanlığın ihtiyacı var. 

Bunu bizim gençlere böyle bir hedef 
koymamızda fayda var diye düşü-

nüyorum” açıklamasını 
yaptı. 

Yerli olmadan Yerli olmadan 
Evrensel olunmazEvrensel olunmaz

Prof. Dr. 
Nevzat 
Tarhan

ANNE ve babalara da 
tavsiyede bulunan Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Anne ve 
babaların yapacağı şey baskı 
korku yöntemiyle değil, 
iyi davranışları pekiştirme 
yöntemiyle hareket etme-
leri. Bizler buna çocuğu 
karşımıza alıp düzeltmek 
değil, yanımıza alıp birlikte 
yürüme yöntemi diyoruz. 
Birlikte yol alma yönte-

mi diyoruz. Bu yöntemi 
kullanırsak gençlerin 
kendi değerlerimize, kendi 
kültürel değerlerimize ve 
etik değerlerimizle barı-
şık olmalarını sağlar, aynı 
zamanda da bu çağı yakala-
mış gençler yapabiliriz. Bu 
çağda yasaklayarak, korku-
tarak gençleri yönetmeye 
çalışmak tutmayacak bir 
yöntemdir” dedi.

Birlikte yol yapma 
yöntemi kullanılmalı
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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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KADIKÖY’DE özel bir diş 
hekimi muayenehanesi olan 
yaşlı kadın, kanlar içinde ölü 

bulundu. Olay, saat 00:45 sırala-
rında Kadıköy Caferağa Mahallesi 
General Asım Gündüz Caddesi 
üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. 
katında bulunan diş hekimi mu-
ayenehanesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, yakınları ak-
şamdan beri Şeyma Biran(64)’dan 
haber alamadı, karakola ihbarda 
bulundu. İhbar üzerine muayeneha-
neye giden polis ekipleri yaşlı kadını 
kanlar içerisinde yerde yatarken 
buldu. Sağlık ekipleri tarafından 
yapılan inceleme sonucunda Şeyma 
Biran’ın hayatını kaybettiği belir-
lendi. Olay yeri inceleme ekipleri 
yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının 
vücudunda ve boynunda bıçak dar-
beleri olduğunu tespit etti. Yapılan 
incelemelerin ardından yaşlı kadı-
nın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp 
Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi 
işlemleri tamamlanan cenaze, Bi-
ran’ın yakınları tarafından Adli Tıp 
Kurumu’ndan teslim alındı. Şeyma 
Biran’ın cenazesinin bugün Üskü-
dar Şakirin Camii’nde kılınacak 
öğle namazının ardından toprağa 
verileceği öğrenildi. DHA

OLAY sabah saatlerinde 
Fatih Mahallesi’nde 4 kat-
lı binanın giriş katındaki 

dairede meydana geldi. İddialara 
göre eşinden ayrılan 2 çocuk 
babası Mesut Uzun kendisi gibi 
eşinden ayrılan Handan Uyaroğ-
lu ile yaklaşık 6 ay önce birlikte 
yaşamaya başladı.

Göğsünden vurdu
İkili arasında erken saatlerde bi-
linmeyen nedenle tartışma yaşan-
dı. Tartışmanın bir anda kavgaya 
dönüşmesi üzerine Mesut Uzun 
ruhsatsız silahı ile Handan Uya-
roğlu’nu göğsünden vurdu. Uzun 
evin içinde rast gele ateş etmeye 
devam etti. Kurşunlardan biri so-
kaktaki aracın camına isabet etti. 
Mesut Uzun daha sonra arka-
daşlarını arayarak “Yanlış bir şey 
yaptım, zor durumdayım ben gi-
diyorum” dedikten sonra telefo-
nu kapattı. Uzun daha sonra aynı 
silahla başına ateş ederek canına 
kıymak istedi. Arkadaşlarının ih-
barı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri geldi. İçeriye giren 
ekipler Mesut Uzun ve Handan 
Uyaroğlu’nu yerde kanlar içinde 
yatarken buldu. Kısa sürede 
gelen sağlık ekipleri, yaptığı in-
celemede Uyaroğlu’nun hayatını 
kaybettiğini, Uzun’un ise yaralı 
olduğunu belirledi. İlk müdaha-
lenin ardından Uzun, ambulansla 
Paşabahçe Devlet Hastanesi’ne 

kaldırıldı. Olay yeri ve savcının 
incelemesinin ardından Handen 
Uyaroğlu’nun cenazesi Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırıldı.

Yanlış yaptım!
Mahallede esnafından Hakan 
Aras, “Sabah 06.00 sıralarında 
silah sesleri duyulmuş. 08.00 gibi 
de polis ve ambulans geldiğini 
gördük” diye konuştu. Yardım 
etmek için eve girdiğini söyleyen 
Halil Bozkurt ise, “Ambulans 
geldi ve yardım istediler. İçeri 
girdiğimizde bir kişi yaralı, bir 
kişinin de vefat ettiğini gördüm. 
Daha önce de kavga ediyorlar-
mış. Tartışma büyüyünce kadını 
vurmuş” diye konuştu. Komşuları 
Fazlı Gedik de “Sabah saatle-
rinde arkadaşlarını arayarak 
‘Yanlış yaptım, zor durumdayım 
ben gidiyorum’ demiş” şeklin-
de konuştu. Polisin olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. DHA

BEYKOZ’DA 
KADIN CINAYETI
Beykoz’da Mesut Uzun (60), birlikte yaşadığı Handan Uyaroğlu’nu 
(41) tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

DUVARIN DUVARIN 
ALTINDA ALTINDA 
KALDILAR!KALDILAR!
Beşiktaş’ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay 
önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı 
çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yara-
landı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm mü-

dahalelere rağmen hayatını kaybetti

Olay saat 23.30 sıralarında Nis-
petiye Caddesi’nde meydana 
geldi. İki otomobille restora-

nın önüne gelen 6 kişinin otomobiller-
den indiği sırada istinat duvarı büyük 
bir gürültü ile çöktü. İstinat duvarının 
altında kalan iki kişinin kurtarılması 
için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan 
duvarın altından çıkarılan iki kişi olay 
yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 
hastaneye kaldırıldı. 

3 ay önce devralmış
Olayın ardından bölgeye çok 
sayıda, sağlık, polis ve itfaiye ekibi 
sevk edildi. Vatandaşlar tarafından 
istinat duvarının altında çıkarılan 
yaralılar olay yerinde yapılan ilk 
müdahalelerinin ardından hastane-
ye kaldırıldı. Ulus’ta bulunan özel 
bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü 
eski diplomat Ahmet Salim Subbed 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. 
Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastane-
si’ne kaldırılan yabancı uyruklu Ba-

haettin Shanableh’in ise durumu-
nun ağır olduğu öğrenildi. Olayın 
ardından polis ve itfaiye ekipleri, 
çöken istinat duvarında inceleme-
lerde bulundu. Olayın yaşandığı 
restoranın, Somer Şef olarak bili-
nen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay 
önce devralındığı öğrenildi. 

Arabadan 5-6 kişi indi
Görgü tanığı Zafer Urtemur olayla 
ilgili ‘’Bir araba geldi. Arabadan 
5-6 kişi indi. Arabadan iner inmez 
beton blok onların üzerine devrildi. 
İki kişi altında kaldı. Vatandaşlar 
olarak kaldırmaya çalıştık ama, bir 
tanesinin baldırı koptu. Diğerinin 
de durumu ağırdı ama, kalp atışı 
falan zayıfladı. Kalp masajı falan 
yaptık ama hayata döndüremedik. 
Bir tanesi öldü. Toplam 6 kişiydiler 
ama 2 kişi duvarın altında kaldı. 
Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten 
burada olay yerinde vefat etti.’’ 
ifadelerini kullandı. Olay yerinde 
yapılan incelemelerin ardından, yı-

kılan istinat duvarı belediye ekipleri 
tarafından kaldırılırken, polis olayla 
ilgili soruşturma başlattı.

Bomba gibi patladı
Duvarın çöktüğü sırada olay yerinde 
olduğunu ve yaralılara ilk müdahale-
yi yapanlardan biri olduğunu belirten 
Halil İbrahim Özçelik ise “Maale-
sef istinat duvarı çöktü. Çok fazla 
telaş ve gürültü vardı. İki kişi yerde 
yatıyordu ve rahatsızdı. Biz de mü-
dahale etmeye çalıştık. Yolu kestik, 
ambulansı aradık. O arada itfaiye de 
geldi. Polisler de sağ olsunlar, gelip 
yardımcı oldu. Biz elimizden geleni 
yapmaya çalıştık ama maalesef biri 
zaten olay yerinde can vermişti. 
Bomba patlar gibi bir ses geldi, biz 
de yan taraftaydık. Koşarak geldik ve 
müdahale ettik. Üzüldük” dedi.

Burada ihmal var
Çevrede oturanlar, 30-40 yıllık 
olduğunu söyledikleri binaya bakım 
yapılması gerektiğini, buna rağ-

men önlem alınmadığını iddia etti. 
Kemal Duran “Yıllardır burada 
oturuyorum. O duvarı da yıllardır 
biliyorum. Çok eskiden beri, belki 
30-40 senedir var. O duvarın çök-
mesi için orada gördüğünüz ağacın 
köklerinin baskı yaparak duvarı öne 
itmiş olması lazım. Orada bir eğilim 
oluşmuş olabilir. Dikkatli bakılırsa 
görülür ama ben orada eğimin olup 
olmadığını bilemiyorum. Çatlaklar 
oluşmuş olabilir. Onu görenler bir 
tedbir almalıydı. Onun önünde bir 
araba durunca çöktü. Büyük bir 
araç gürültü çıkardıysa yaptığı rezo-
nans ile duvar çökmüş olabilir diye 
düşünüyorum. Benim fikrim bu. 
Burası bildim bileli restoran. En az 
30-40 senedir var” dedi. Yakınlar-
daki bir apartmanda çalıştığı öğre-
nilen bir kişi ise “Kimse müdahale 
etmedi. Burada ihmal var. Ben her 
sabah çocuklarımı getiriyorum. Bize 
bir şey olmadığı için dua ediyorum. 
Günde iki kere oradan gelip gidi-
yorduk” diye konuştu. DHA

BEYOĞLU’NDA ILGINÇ KAZA
OLAY, Sıraselviler Cadde-
si’nde dün saat 15.17’de 
meydana geldi. Caddede 

yolun karşısına geçen Kübra A. 
(26), birkaç adım attıktan sonra 
tekrar geldiği tarafa geçmek istedi. 
Bu sırada yolun aşağısından gelen 

bir moto kurye, etrafına bakmadan 
yolun karşısına geçen Kübra A.’ya 
çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle 
havalanarak, motosikletin üzerine 
kapaklandı. Motosiklet bu şekilde 
birkaç metre ilerledikten sonra 
yere düştü. Kazada, kadının sol 
bacağı dizden kırılırken, kurye Sey-
fettin Ö. (45)ise kısa süreli baygın-
lık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar 
kazazedelerin yardımına koştu. 
Bazı vatandaşlar yüzünden hafif 
şekilde yaralanan kurye Seyfet-
tin Ö. ile ilgilenirken, bazıları ise 
ambulans gelene kadar kadının 
başında bekledi. 

Kaza kamerada
Yaralı Kübra A., ambulansla kaldı-
rıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
Kaza çevredeki bir iş yerinin gü-
venlik kamerasına anbean yansıdı. 
Görüntülerde, kadının caddede 
yolun karşısına geçtiği, birkaç 
adım attıktan sonra tekrar geldiği 
yöne geçmek istediği görülüyor. 
Kadın, bir panelvanın geçmesinin 
ardından etrafına bakmadan boş 
caddeye adım atıyor. Bu sırada 
yolun aşağısından gelen bir moto 
kurye kadına çarptıktan sonra dev-
riliyor. Kazayı gören vatandaşlar, 
bacağı kırılan kadın ile kısa süreli 
baygınlık geçiren kuryenin yardı-
mına koşuyor. Bir vatandaş devri-
len motosikleti kaldırıyor, bir kadın 
ise yüzünden yaralanan kuryeye 
yardım ediyor. Bazı vatandaşlar ise 
yerde yatan kadına yardım ediyor.

ŞIŞLI bir AVM’nin önünde 
bekleyerek tırnakçılık ve el 
çabukluğu yöntemiyle turistlerin 

paralarını çaldıkları iddia edilen iki 
taksici, gözaltına alındı. Olay anları ise 
MOBESE kameralarına saniye saniye 
yansıdı. İddiaya göre, yabancı turistleri 
hedef alan iki taksici, Şişli’deki bir 

AVM’nin önünde araçlarına binen 
Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov 
ve Libya uyruklu Mohammed Mıftah 
Abudhaır’ın toplam 2 bin 800 dolar ve 
300 TL’sini çaldı. 7 Mayıs’ta meydana 
gelen olayda, taksicinin yola çıkmadan 
pazarlık yaptığı turistlerin verdikleri 
paraları, “Bunlar sahte, yırtılmış bun-
lar, burada geçmez, sadece AVM’de 
kullanabilirsiniz bu paraları” diyerek, 
el çabukluğu ve tırnakçılık yöntemiy-

le Abudhaır’ın bin 500 dolar ve 300 
lirasını aldı. Yine aynı AVM önünde 
16 Mayıs’ta meydana gelen başka bir 
olayda ise hedefte Özbekistan Uyruklu 
Doston Jalolov vardı. Jalolov’unda bin 
300 doları aynı yöntemle çalındı. MO-
BESE kamera görüntülerinin ardından 
olay gerçekleştirdikleri belirlenen 
Serkan Y. ve Emre B.’yi gözaltına aldı. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 
şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

AVCILAR’DA 
bir binanın 
bodrum katında 
kiraladığı evde 
yalnız yaşayan 
ve kendisinden 

uzun süredir haber alınamayan Yunis 
Irmak (67)’ın cesedi bulundu. Deniz-
köşkler Mahallesi Reyhan Sokak’ta 
bulunan 4 katlı binanın bodrum 
katında oturan Irmak’ı uzun süreden 
bu yana göremeyen komşuları endi-
şelendi. Defalarca kapısını çaldıkları 

adamdan haber alamayan komşular 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu 
bildirdi. Sevk edilen sağlık, polis ve 
itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede 
evin arka tarafındaki pencereden yer-
de hareketsiz yatan birisinin olduğunu 
gördü. Bunun üzerine savcıdan alınan 
izin ile kapı zorlanarak açıldı. İçeri 
giren ekipler yüz üstü yatan Yunis 
Irmak’ın cesedini buldu. Savcı ölümü 
“Şüpheli” bularak gerekli inceleme 
ve otopsinin yapılmasına karar verdi. 
Soruşturmaya devam ediliyor.

Tırnakçılar gözaltına alındı Cesedini buldular

Esrarengiz 
CİNAYET!

GAZIOSMANPAŞA Sarıgöl 
Mahallesi Çimentepe Sokak’ta, 
11 Mayıs’ta 2’si kadın 4 kişi, bir 

apartmana girdi. Apartmanın güven-
lik kamerasına yansıyan görüntüler-
de hırsızlardan biri elindeki kredi 
kartıyla kapının dilini düşürmeye 
çalıştı. Kartla eve girebilmek için 
dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının 
kilitli olduğunu anlayınca başka bir 
apartmana yöneldi. Vefa Sokak’ta bir 
binaya giren hırsızlar aynı yöntemi 
kullandı. Girdikleri dairede para ve 
ziynet eşyası çalan şebeke taksiyle 
uzaklaştı. Ev sahibi hırsızlığı anlayın-

ca polise başvurdu. Çalışma baş-
latan polis hırsızlığın gerçekleştiği 
mahalledeki güvenlik kameralarını 
incelemeye aldı.

Kimliği tespit edildi
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, 4 hırsızdan Murat K.’nın 
kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan 
Murat K. (25), emniyetteki ifadesin-
de suç ortaklarının Faruk T. (40), 
Tuğçe T. (22) ve Havvanur T. (19) 
olduğunu söyledi. Yapılan inceleme-
de Murat K.’nın 7, Faruk T.’nin 21, 

Tuğçe T.’nin 6, Havvanur T.’nin ise 1 
suç kaydının olduğu belirlendi. Yapı-
lan operasyonla Havvanur T., Faruk 
T. de yakalanırken Tuğçe T.’yi arama 
çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye 
sevk edildi. DHA

SEBEKE COKERTiLDi
Gaziosmanpaşa’da kredi kartı kullanarak kapı dillerini düşür-
dükleri evleri soyduğu belirlenen şebeke üyeleri yakalandı

Beyoğlu’nda, boş caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli kurye 
çarptı. Kadının sol bacağının kırılmasına neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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T ürkiye’de mülteci sorunu giderek bü-
yüyor. Muhalefet ve halkın çoğun-
luğu ülkenin demografik yapısını

değiştirecek olan bu durumdan son derece
rahatsız. 

Muhalefet partilerinin konunun üzerine
yoğun bir şekilde gitmesinden rahatsızlık
duyan AKP Genel Başkanı, “biz muhacirlik
ve ensar olmanın ne demek olduğunu iyi bi-
liriz” çıkışıyla şöyle bir açıklama yaptı:
“Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Af-
ganistan ama Irak, İran, fark etmiyor; biz
muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne
olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensup-
larıyız. Muhacir nedir, ensar nedir bunu an-
lamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz
yok. Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sı-
ğınan bu kardeşlerimize sonuna kadar
sahip çıkacağız. Arzu ettikleri zaman va-
tanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla
bu topraklardan kovmayız ve 
kovmayacağız.”

Biz de “ensar” ne demekmiş, “muhacir”
ne anlama geliyormuş bir araştıralım
dedik. 

Ensar kelimesi Arapça kökenli olup şu
anlama gelmektedir: Hz. Muhammed’e hic-
ret zamanında yardım eden Medineliler.
(TDK)

İslam Ansiklopedisi’nde “yardım etmek”
anlamında kullanılan ensar kelimesinin,
Hz. Muhammed’i ve muhacirleri yurtla-
rında barındırmak ve korumak suretiyle on-
lara büyük yardımda bulunan Evs ve
Hazrec kabilelerine mensup Yesribli (Medi-
neli) Müslümanlar için kullanıldığı 
belirtiliyor.

Muhacir kelimesi ise şöyle tarif ediliyor:
Göçmen. Hz. Muhammed’e uyarak
Mekke’den Medine’ye göç edenler. (TDK)

Muhacir ya da dilimizdeki söylenişiyle
mâcir, Türkçeye “Mekke’den Medine’ye
göç eden” anlamındaki Arapça sözcükten
geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu dönemi
sonlarından itibaren uzun süre yaşadıkları
Balkanlardan mecburi göç yaşayıp Anado-

lu’ya gelen Türk ve Müslümanlara genel
anlamda “muhacir” denilmektedir. Os-
manlı-Rus Savaşı ve Kafkasya Savaşı sıra-
sında Kafkasya’dan göçenler de muhacir
olarak adlandırılmıştır. Müslümanlar ve
Türkler değişik milletlere bağlı Hristiyan
milletler tarafından göçe zorlanmışlar
hatta katliama uğramışlardır. 

Bir de “hicret” var. Yine TDK’ ya baka-
lım. Hicret, göç anlamına geliyor. Hz. Mu-
hammed’in (selam olsun) Mekke’den
Medine’ye göç etmesini başlangıç yılı kabul
eden takvim ise Hicrî takvim olarak bilini-
yor. Ayrıca Hz. Muhammed’in izin, tavsiye
ve yol göstermesi ile bir grup Müslüman’ın
baskı ve zulümden kaçarak Mekke’den Ha-
beşistan’a göç ettikleri de bilinmektedir.
Kaynaklarda bu kişilerin birkaç ay sonra
Mekke’de ortamın yumuşadığına dair söy-
lentiler çıkması üzerine geri döndükleri yer
almaktadır.* 

Hz. Muhammed ve Mekkeli muhacirler,
şartlar oluşunca ülkelerine geri döndüler.
Mekke’ye geri dönen Hz. Muhammed’i
Müslümanlar büyük bir coşkuyla karşılamış
ve o sevgili Nebi, Kâbe’de bulunan putları
birer birer yıkmıştır. 

Toparlayacak olursak; ensar, Hz. Mu-
hammed’e yardım edenler; muhacir, Hz.
Muhammed’in talimatıyla Mekke’den Me-
dine’ye göç eden Müslümanlar ki, bu insan-
lar daha sonra ülkelerine geri dönüyorlar.
Bizdeki “mâcir” kavramı ise soydaşlarımı-
zın Osmanlı zamanında göç ettikleri/ettiril-
dikleri topraklardan Osmanlı dağıldıktan
sonra tekrar anavatana dönmeleri, hicret
de bir yerden bir yere göç etme olayıdır. 

Suriyeli mülteciler Beşar Esad, Afganlı
mülteciler ise Taliban zulmünden kaçıyor.
Pakistan ve diğer ülkelerden gelenlerin
ortak sorunu ise uzmanlara göre ülkele-
rinde yaşanan yoksulluk. 

Mekke’den Medine’ye göçenlerin sorunu
ile Suriyeli ve Afganlı mültecilerin sorunu
bir yerde örtüşüyor; zulüm ve baskı. 
Buraya kadar tamam... 

Peki, Türkiye’ye neredeyse dünyanın dört
bir yanından akın akın gelen sığınmacı ola-
yıyla İslam tarihinde yaşanan göç olayları
aynı mı? 

Kim ensar, kim muhacir?
Bizde ülkesine geri dönen Suriyeli ya da

Afganlı gördünüz mü? Üstelik Esad, genel
af ilan etmişken… Bir başka konu da; bu-
rada mültecilere “yardım” eden AKP ikti-
darı mensupları kendilerini “ensar” olarak
tanımlıyorlar. Ancak Afganların, Türkiye’ye
gitmeleri konusunda ABD ve İran tarafın-
dan yönlendirildikleri biliniyor. Afganları
bizzat İran, Türkiye sınırına getiriyor. İran
da Müslüman olduğuna göre onlar neden
“ensar” görevini üstlenmek istemiyorlar?
Ayrıca Hz. Peygamber döneminde göç eden
Müslümanların çok küçük bir grup olduğu
biliniyor. Bugün ise Türkiye’ye “göç eden
Müslüman” sayısı milyonlarla ifade 
ediliyor. 

İçişleri Bakanı’nın 13 Nisan 2022 Çar-
şamba günü Göç İdaresi Başkanlığı’nın 9.
kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamaya
göre Türkiye’de 5,5 milyon yabancı uyruklu
insan yaşıyormuş. Genelkurmay Başkanı ise
“Ülkemiz, 9 milyon Suriyelinin insani ihti-
yaçlarını karşılamaktadır.” diyor yani 

sayılar da çelişkili.
Biz Genelkurmay Başkanı’nın açıklama-

sına göre düşünürsek; örneğin bir Avus-
turya, Belarus, Belçika, Bulgaristan ve de
Çekya; hatta Finlandiya ve Hırvatistan’ı
birlikte besliyoruz. Böyle bir yükü hangi
ülke kaldırabilir? 

Mültecilerin doğurganlığı da hız kesmi-
yor! Nitekim İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener bir açıklamasında şöyle diyor:
“Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de kalması
halinde bu doğum hızında 2053 yılında
Türkiye’nin nüfusunun 35 milyonu Suriye
kökenli insanlardan oluşacak.” 

Bu durum tam da ABD eski Dışişleri Ba-
kanı Condoleezza Rice’in 2003 yılında sarf
ettiği; “Ortadoğu’da Türkiye de dâhil 22 ül-
kenin sınırları değişecek” cümlesiyle bire
bir örtüşmüyor mu? Bugün Güneydoğu’daki
Kürt hareketleri ve Suriyelilerin Kilis, Şan-
lıurfa, Gaziantep ve Hatay’daki nüfus yo-
ğunluğuna bakılacak olursa, Türkiye’nin en
az üç eyalete bölünme tehlikesiyle karşı

karşıya olduğu gerçeğini kim inkâr 
edebilir?  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Uygu-
lamaları ve Politikaları Merkezi uzmanla-
rından Dr. Hidayet Sıddıkoğlu, “Düzensiz
göçün başı belli ama sonu asla belli değil-
dir. Son nokta Türkiye olarak gelmiyor, iş
buldu mu kalma imkânı doğunca 
duruyor.” dedi. 

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bay-
ramlaşma ziyareti yapmak için ülkelerine
gitmelerine izin verilmemesini de düşüne-
cek olursak; Sanki birileri Suriyelilerin ül-
kelerine geri dönmelerini istemiyor gibi…
Bunun neresi muhacirlik?

Göç İdaresi Başkanlığı sitesinde: “Bir
yılda Türkiye’ye giriş çıkış yapan yabancı
sayısı 40 milyona yaklaşmış, ülkemizde
ikamet eden yabancı sayısı 5 milyonu geç-
miştir… Göç yolları düşünüldüğünde, Tür-
kiye coğrafi konumu itibariyle yabancılar
için Doğu ile Batı’yı birleştiren doğal bir
köprü konumundadır. Bir diğer sebep ise,
Türkiye’nin artan ekonomik gücü ve sahip
olduğu siyasi istikrardır.” açıklaması yer
alıyor. Acaba öyle mi? Gerçekten de yaban-
cılar Türkiye’nin ekonomik gücünün cazibe-
sine mi kapılıyorlar? Ve devam ediyor Göç
İdaresi Başkanlığı; “Göç hareketleri açısın-
dan Türkiye’nin ‘geçiş ülkesi’ konumu son
yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı
zamanda bir ‘hedef ülke’ konumuna 
gelmiştir.”

Belki de Göç İdaresi Başkanlığı sorunun
cevabını bir şekilde vermiş oluyor; 
hedefteki ülke Türkiye…

Elbette komşuda yangın varsa söndür-
mek için elimizden geleni yapacağız ancak
burada durum çok farklı boyutlara ulaşıyor.
Türkiye’nin toplumsal nüfus yapısı değişi-
yor. Buna paralel olarak kültürel özellik-
leri, maddi ve manevi değerleri yozlaşıyor.
Her şeyden önemlisi ise üst kimlik ve dil
birliği bozuluyor. Ülkede Türkçenin yanı
sıra Kürtçe ve Arapça dilleri de hâkim ol-
maya başlıyor. Dil birliğinin bozulması
demek ulusal yapının da bozulması demek.
Prof. Oktay Sinanoğlu’nun deyimiyle,
“Türkçe giderse Türkiye gider.” 

Yakın zamanda “Türkçe öldü” diyen ve
İmam Hatip okullarında Türkçe konuş-
mayı yasaklayan bir zât, Milli Eğitim

Bakan Yardımcısı yapılmadı mı?  
Tüm bu yaşananlara bakılacak olursa;

içinde bulunduğumuz mülteci sorununun
küresel bir siyasi oyun olduğu, geçmişte
yaşanan ensar ya da muhacir kavramıyla
benzerliği olmadığını düşünüyoruz. 

Burada hedef, Türkiye’dir. 
Göçmenler, iş dünyası tarafından “ucuz

iş gücü”, iktidar tarafından “oy deposu”
olarak görülmektedir. Bunların hepsiyle
başa çıkılabilir ancak asıl tehlike, Türk
milletinin kendi ülkesinde “azınlık” duru-
muna düşürülmesidir. Bu durum ABD ve
AB’nin, Osmanlı’nın son yüzyılından itiba-
ren sürdürdükleri “Türkleri Avrupa’dan
atma ve topraklarına hâkim olma” pla-
nıyla birebir örtüşmektedir. Bu planın önü,
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kesil-
miş, tarihin akışı değişmiştir. Bugün yapıl-
mak istenen; topla, tüfekle yok
edemedikleri, kardeş kavgalarıyla birbi-
rine kırdıramadıkları Türk milletini kendi
topraklarında asimile ederek yok etmeye
çalışmaktır. Bugün mülteci sorunu Türkiye
Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunu
haline gelmiştir. İktidarın ne yazık ki gör-
mediği ya da görmek istemediği; “ensar”
ve “muhacir” sosuyla bir şekilde gözler-
den kaçırmaya çalıştığı işte bu tehlikedir. 

Burada, bir Türk vatandaşı olarak
uyarma hakkımızı kullanıyoruz: Çok geç
olmadan mültecileri ülkelerine geri gönde-
rin! İnsanların yığınlar halinde Türk sınır-
larından geçmelerine izin vermeyin!
Türkiye, Avrupa’nın göçmen bekçisi 
değildir. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı’nın
“Suriyeli mültecilerin onurlu geri dönüş
koşulları şu an yok” demesi bizi bağlamı-
yor. Avrupalı rahat edecek diye bu kadar
insanın maliyetine katlanmak zorunda 
değiliz. 

Sınır, namustur. Namusumuzu koruyun!
Mekkeli muhacirler ülkelerine geri dön-

düler. Eğer gerçek anlamda mültecileri
muhacir, kendinizi de ensar olarak görü-
yorsanız, tarihteki uygulamaları gerçekleş-
tirin ve ülkemizdeki göçmenlerin geri
dönüş şartlarını oluşturun. İşte o zaman
ensar ne demek muhacir ne demek tüm
dünya öğrensin.

*https://islamansiklopedisi.org.tr/hicret

Ensar kim, 
muhacir kim? 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi bekle-
nen büyük İstanbul depreminin
olası sonuçlarından biri olan tsuna-

miye karşı hazırlıklara başladı. İstan-
bul’un 17 farklı ilçesinin kıyılarına
Tsunami Eylem Planı kapsamında bilgi
panoları montajlanıyor. Çalışma ile olası
bir tsunaminin yaratacağı kayıpları mini-
muma indirmek, Marmara kıyılarında
yer alan önemli kritik yapıların tsunami-
den etkilenmemesi ya da en az etkilen-
mesi için alınması gereken önlemleri
tespit etmeyi hedefleniyor. Çalışma aynı
zamanda gerekli aşamaları tanımlamak

ve afete hazırlık konusunda ilgili kurum
ve kuruluşları bilgilendirmek amacı ile
hayata geçiriliyor. 

UKOME uygun buldu

İBB, tsunamiden etkilenmesi beklenen
tüm ilçelere uygulamanın yaygınlaştırıl-
masını kararlaştırdı. Bu kapsamda Bü-
yükçekmece ilçesi pilot uygulama alanı
olarak belirlendi. İlçeye ait tsunami tah-
liye yolları, bu yollara yönlendiren işaret
tabelaları ve bilgilendirme panolarının
yapılması için Ulaşım Koordinasyon
Müdürlüğü’ne yapılan talep UKOME

kararı ile uygun bulundu. Bu çalışmalar
doğrultusunda belirlenen tahliye yolla-
rına yayaların yönlendirilmesi ve güvenli
bölgeye erişildiğini gösteren tabelalar 
konuldu.

Yenikapı risk altında

İlçelere göre Adalar 9, Avcılar 7, Bakır-
köy 6, Beşiktaş 6, Beylikdüzü 5, Beyoğlu
5, Fatih 5, Kadıköy 7, Kartal 5, Küçük-

çekmece 6, Maltepe 5, Pendik 6, Silivri
12, Tuzla 6, Üsküdar 7, Zeytinburnu 3
olmak üzere toplamda 100 bilgi panosu
ile bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. İlçe
bazlı en yüksek su basma analizine göre
ise, Büyükçekmece’nin ve Yenikapı’nın
risk altında olduğu belirlendi. Tsunami
tahliye yolu yönlendirici levha görselleri
Büyükçekmece’de tamamlanırken, 16 ilçe
için süreç devam ediyor.

Gençler gümbür 
gümbür geliyor!

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel’in öncülüğünde, 5 gündür; kon-
serler, spor yarışmaları ve gösterileri ile 19

Mayıs kutlamalarının doyasıya yaşandığı Kartal’da,
bayram coşkusu Sertab Erener konseriyle adeta taç-
landı. Kartal Meydanı’nda, sadece Kartallılar’ın değil,
İstanbul’un her noktasından binlerce insanın katıldığı
organizasyona; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis
Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü
katıldı.

Erener’e sevgi seli

Konser saatinin gelmesi ile beraber, ünlü sanatçı Sertab
Erener, binlerce insanın alkışları eşliğinde sahneye çıktı.
Sanatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konser boyunca;
‘Zor Kadın’, ‘Bir Çaresi Bulunur’, ‘Bu Böyle’ gibi sevi-
len şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Şarkılara hep
bir ağızdan doyasıya eşlik eden vatandaşlar ise unutul-
maz bir gece yaşadı. Konser sonunda, Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Sertab Erener’e
bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gök-
han Yüksel, konuşmasında ‘Bir Çaresi Bulunur’ şarkı-
sına değinerek; “Bir çaresi bulunur elbet şarkısını
dinledik. Evet, şarkıdaki gibi bir çaresi bulunacak.
Çünkü gençler gümbür gümbür geliyor. Kıymetli sa-
natçımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz
teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

SAHILLERE
TSUNAMI
TABELASI

Esenyurt Belediyesi, ayağı kırılan kediyi tedavi ederek hayata 
tutunmasını sağladı. Tedavi sonucunda yaralı kedi yürümeye başladı

ESENYURT Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü, kırk
gün boyunca ortadan kaybo-

lan ve ayağı kırık bir şekilde bulunan ke-
diyi tedavi ederek hayata tutunmasını
sağladı. Esenkent Mahallesi’nde bir si-
tede yaşayan hayvansever Şirin Çetin-
güç’ün ihbarı sonucunda yaralı ve
güçsüz kalan kedi, Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edi-
lerek sağlığına kavuştu. Esenyurt Bele-
diyesi’nin hizmetlerinden çok memnun

kaldığını söyleyen Şirin Çetingüç,
“Kedi, bahçemizde doğdu. Bahçemizde
ona bakıyoruz. Yaklaşık kırk güne yakın
ortadan kayboldu. Sonrasında geldi-
ğinde ayağında kırık tespit ettik. Sebe-
bini bilmiyoruz. Esenyurt Belediyesi’ni
bildiğim ve hizmetlerinden çok mem-
nun olduğum için sürekli hayvan gön-
deriyorum kısırlaştırmaya ama bu
kadar büyük bir operasyon hiç olma-
mıştı. Kediyi gönderdim, ameliyatı ya-
pıldı. Hiç yürüyemiyordu, şu an sağlıklı
bir şekilde basabiliyor. Hayvanlara bu-

rada çok güzel bakılıyor. Burada hizmet
veren herkes hayvanları çok seviyor”
şeklinde konuştu. Kedinin tedavi edil-
dikten sonra yeniden sağlığına kavuştu-
ğunu belirten Veteriner İşleri
Müdürlüğü Hekimi Ali Muhammet
Alagöz, “Veteriner hekim arkadaşlarla
birlikte kedinin muayenesini yaptık.
Kırık olduğunu tespit ettik ve tedaviye
başladık. Tedavisi tamamlandıktan
sonra operasyona aldığımız can dostu-
muzu sağlıklı bir şekilde hayvansever
vatandaşımıza teslim ettik” dedi.

Hayata tutundu

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ



belediyenin Divan Derneği iş bir-
liğinde düzenlediği Diplomasi Söy-
leşilerine bu kez, Gençlik ve Spor

eski Bakanı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu
Başkanı Akif Çağatay Kılıç konuk oldu. Sul-
tangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan
Öztürkmen, diplomasiye meraklı çok sayıdaki
gençle beraber söyleşiyi takip etti. Kılıç, gençle-
rin Ukrayna Savaşı'ndan Türkiye'nin Afrika
politikalarına, Balkanlardan Avrupa Birliği ve
NATO'ya kadar, gündemdeki sıcak başlıklara
dair sorularını yanıtladı. Yurt dışındaki eğitim,
öğretim, staj, profesyonel gelişim ve yaygın öğ-
renme temelli gençlik aktivitelerinden de bah-
seden Kılıç, gençlere ufuklarını geniş tutmaları
konusunda tavsiye verdi.
Sanal riskler

Sosyal medyanın bazı yararları olmakla bir-
likte büyük riskler de barındırdığına dikkat
çeken Kılıç, gençleri bu tehlikelere karşı uyardı.

Sosyal medyada rastlanabilen parıltılı fakat
gerçek olmayan yaşam hikâyelerine aldanma-
mak gerektiğini söyleyen Kılıç, mutluluğun ah-
lâklı bir kişilik ve idealler uğruna mücadele
edilen bir hayatla elde edilebileceğini söyledi.
Gençlerin yeni ufuklar kazanarak çok yönlü
gelişimlerine en iyi desteği sunmak amacıyla
gayret ettiklerini söyleyen Sultangazi Belediye
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Genç kar-
deşlerimize büyük faydası olacak Diplomasi
Söyleşilerimizi başlattik. İlk söyleşimiz Gençlik
ve Spor Bakanı, TBMM Dışilişkiler Komis-
yonu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın katı-
lımlarıyla gerçekleşti. Gençlerimizin gelişimine
katkı sunacak tüm alanlarda onların destekçisi
olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin en ba-
şarılı sporcularının, bilim insanlarının, edebi-
yatçılarının ve diplomatlarının, ülkemizin en
değerli isimlerinin Sultangazi'den çıkacağına
olan gönülden inancımla, hep birlikte daha
iyiye diyorum" şeklinde konuştu. DHA
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Diplomasi söyleşileri 

Zeytinburnulu vatandaşlar 19 Mayıs
coşkusunu Tuğçe Kandemir kon-
seriyle doyasıya yaşadı. Zeytinburnu
Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
konser düzenledi. Konser öncesi 
Zeytinburnulu gençlere seslenen
Başkan Arısoy, “Yanınızdayım”  dedi

Çatalca'da balık tutarken top mermisi
bulan B.O., arkadaşlarına o mermiyi
göstermek için minibüsle Esenyurt'a
getirdi. Bir arkadaşının tedirgin olup
polisi araması üzerine mermi, 
bomba uzmanları tarafından 
imha edilmeye götürüldü

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor
bayramında sahne alan Tuğçe Kandemir,

sevilen şarkılarını Zeytinburnu halkıyla birlikte söyledi.
Zeytinburnu Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor bayramı etkinlikleri kapsamında 15
Temmuz Meydanı’nda Tuğçe Kandemir konseri dü-
zenledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Bele-
diye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. 

Yanınızdayım

Sahneye çıkarak gençlere seslenen Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, “Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyo-
rum sevgili kardeşlerim. Gençlik bayramına yakışır bir
akşamı hep birlikte yaşamamıza vesile olduğunuz ve
geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tuğçe Kan-
demir’i dinlemeye geldiniz biliyorum ve sadece sizlere
hoşgeldiniz demek istedim” dedi.  Gençleri ve gözle-
rindeki coşkuyu görünce iki cümle etmeden duramadı-
ğını belirten Arısoy, kısaca gençler için yaptıkları Bilgi
Evleri, kütüphaneler, gençlik kampları, gezileri, izci evi
gibi etkinliklerini takip etmelerini isteyerek, “Her
zaman yanınızdayım. Sizin için yaptıklarımızı takip et-
menizi istiyorum, çünkü bütün çalışmalarımız ancak
siz varsanız anlamlı hale geliyor" diyerek gençliği se-
lamladı. Başkan Arısoy, Tuğçe Kandemir'e de
teşekkür ederek çiçek taktim etti. SELVİ SARITAÇ

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş
merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece
Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sı-

rada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini
kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu.
B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaş-
larına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a
getirdi. B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki
arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten
sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu po-
lise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri
geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top
mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek
üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi
alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultangazi Belediyesi'nin Divan Derneği'nin iş birliğinde düzenlediği Diplomasi Söyleşileri devam ediyor. Söyleşiler
kapsamında Gençlik ve Spor eski Bakanı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç gençlerle buluştu.

Askıya çıkarılan Ataköy 1. 
Kısım’la ilgili yapılan imar deği-

şikliğinin, bölgede bulunan ve or-
jinalinde kreş alanı olarak ayrılan

yeşil alanı betonlaştıracağı iddia
edildi. Ataköy 1. Kısım Koruma ve

Güzelleştirme Derneği Başkanı
Ayfer Kaynar, “Amaç Ataköy planı-

nın bozulmasıdır. Bölgemizdeki
tüm yeşil alanlar kamuya aittir ve
halkın nefes aldığı tek alanlardır.

Hep birlikte alanımıza sahip çıka-
lım, Sarı Öküzü vermeyelim” 

çağrısında bulundu

G eçtiğimiz günlerde İBB tara-
fından askıya çıkarılan Ata-
köy 1.Kısım’la ilgili imar

değişikliği hakkında incelemelerini ta-
mamlayan Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Fazlıoğlu ve
Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleş-
tirme Derneği, alanın imara açılmasını
mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Ba-
kırköy Sivil Toplum Kuruluşları Plat-
formu da dernek tarafından başlatılan
imza kampanyasına Ataköy 5. Kısım
Çarşısı önünde kuracakları imza
standı ile destek vereceklerini duyurdu.
Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleş-
tirme Derneği, geçtiğimiz günlerde
Ataköy 1. Kısım 564 Ada imar değişik-
liği ile ilgili kamuoyu bilgilendirmesi
yaptı. Yapılan değişikliğin bölgedeki
hiç bir binayı etkilemediğini, imar du-
rumlarında herhangi bir değişikliğe gi-
dilmediğini ancak bölgede bulunan ve
orjinalinde ‘Kreş Alanı’ olarak ayrılan
yeşil alanla ilgili yapılan bir değişiklik
olduğunu ve tek amacın Ataköy planı-
nın bozulması ve  yeşil alana beton bir
blok yerleştirmek amacına dönük ol-
duğunu belirtti. 

Arsanın hikayesi

564 ada, 14 parsel olarak bilinen ara-
zinin 2.649.69 metrekare arsa imar ar-
tığı olarak parsellendiğini ve Ataköy 1.
Kısım yapılırken de arsa, içinde havuz
bulunan bir parka çevrildiğini anlatan

Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleş-
tirme Derneği Başkanı Ayfer Kaynar,
Emlak Bankası’nın kapatılmasıyla
imar atığı olan arsanın TOKİ’ye dev-
rolduğunu, TOKİ’nin de Turistik Otel
yapılmak üzere 2004 yılında arsayı
Mustafa Yılmaz isimli bir şahsa sattı-
ğını, 2007 yılında ise arsanın el değişti-
rerek Albatros Turizm ve Otelcilik
Anonim Şirketi’ne devredildiğini söy-
ledi. Kaynar, "Aynı yıl imar durumu
turizm tesis alanına çevrildi. 1/1000
ölçekli uygulama imar planı yapılarak
0.90 olan emsal artırılarak 2.5 emsale
çıkarıldı. 5 kat izni olan arsada yüksek-
lik serbest bırakıldı. Konutların ara-
sında içinde 50’ye yakın ağacın
bulunduğu park özelliğindeki arsaya
gökdelen için onay verildi. 2007 yı-
lında imar durumu turizm tesis ala-
nına çevrildi. 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı yapılarak 0.90 olan emsal
artırılarak 2.5 emsale çıkarıldı. 5 kat
izni olan arsaya yükseklik serbest bıra-
kıldı. Konutların arasında içinde 50’ye
yakın ağacın bulunduğu park özelli-
ğindeki arsaya gökdelen için onay ve-
rildi. O dönemde yaptığımız
çalışmalar ve itiraz davamız sonucu
mahkeme, bu durumun şehircilik ve
planlama ilkeleri ile kamu yararına ay-
kırı olduğuna hükmetti. Deprem riski
taşıyan bölgede 70 metre yükseklik ve-
rilmesinin sakıncalarının da anlatıldığı
karar da 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı ile buna dayanak olan 1 / 5000
ölçekli Nazım İmar planlarını uyuş-

mazlık konusu olan söz konusu ada
yönünden iptal etti" dedi. 

Beton blok dikilecek

Söz konusu yeşil alanın ‘Sarı Öküz’
olarak tanımlayan Kaynar, öncelikle
Ataköylü ve Bakırköylü vatandaşlara
seslenerek, “Amaç Ataköy planının bo-
zulmasıdır. Söz konusu alanlar kamu
alanıdır ve halkın nefes aldığı tek alan-
lardır” diyerek mahkeme tarafından
iptal ettirilen tüm yanlışlıkların yeni
yapılan planda devam ettiğini ve
alanla ilgili yapılan tek değişikliğin
‘Kreş Alanı’ olarak belirlenen yeşil
alana beton bir blok yerleştirmek ama-
cına dönük olduğunu ifade etti. 2009
yılında kurulan ve Ataköy sahilleri için
yaptıkları mücadelelerle bilinen Ata-
köy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme
Derneği, yaptığı kamuoyu  açıklama-
sında şu ifadelere yer verdi.
"Dernegĭmiz, kuruldugŭ 2009 yılından
bugüne yesi̧l alanlarımız ve sahilimiz
için yogŭn bir hukuk mücadelesi ver-
misţir, vermektedir. Her birimizin is ̧
yogŭnlugŭ ve yapılan mücadelenin
boyutu göz alındıgı̆nda,
çalısm̧alarımızın sizlere iletilmesindeki
ve sosyal faaliyetlerdeki eksiklikler,
dernek YK üyelerinin gündemindedir.
Hem bu eksikligĭ biraz olsun gidermek
hem de son günlerde mahallemizde
huzursuzluk yaratan imar konusun-
daki bilgi kirliligĭni ortadan kaldırabil-
mek için, bu kısa haber metninin
yazılmasına gerek duyulmusţur."

SELVİ SARITAÇ

Sahnenin 
tozunu attı

Top mermisi 
imha edildi
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ATAKÖY 
BİRLİK OLMALI

"Dernegĭmiz, açıldıgı̆ tarihten
başlamak üzere kıyımız için yoğun
bir çalışma sergilemiştir" diyen Kay-
nar, "Anayasa ile korunan kamuya
ait kıyı alanlarımızı, hava koridoru-
muzu kapatan devasa boyuttaki ya-
pıların hukuken temelsiz olduğu

kamu hakkının gasp edildigĭ, üste-
lik, satışı yapılan konutlara tapu bile
verilemedigĭ göz önüne alındığında,
dernegĭmizin açmış oldugŭ farklı

dava dosyalarının ne kadar önemli
oldugŭ anlaşılır. Yapıların ortaya
çıkmış olmasının, hukuksuzluğun
meşrulaştırılamayacagı̆ düşüncesi
umuduyla çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Ancak bu çalışmaların

daha da etkili olması, Ataköy’ün bir
bütün olarak bir araya gelmesi,

dernek çatısı altında toplanmasıyla
mümkün olacaktır. Dernegĭmizi ya-
kından ilgilendigĭ ikinci konu ise

mahallemizin asıl değerini
sagl̆ayan, yeşil alanlarımızdır ki bu
alanlar hem kamunundur hem de
ATAKÖY Projesinini özgün yapılan-
masına tahsis edilmiş alanlardır"

ifadelerini kullandı.

Ataköy 1. Kısım Koruma ve
Güzelleştirme Derneği Baş-
kanı Ayfer Kaynar, mahkeme
tarafından iptal ettirilen tüm
yanlışlıkların yeni yapılan
planda devam ettiğini ve
alanla ilgili yapılan tek deği-
şikliğin ‘Kreş Alanı’ olarak
belirlenen yeşil alana beton
bir blok yerleştirmek amacına
dönük olduğunu ifade etti.

ŞiŞli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önle-
yici Hizmetler Şube Müdürlüğü, TDP
Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Mü-

dürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Gü-
venlik Şube, Asayiş Büro ve Yunus polislerinin
katılımıyla Feriköy Mahallesi’nde 4 farklı kontrol

noktası oluşturuldu. 226 araç, 126 motosiklet ve
774 kişi için sorgulama yapıldı. Sorgulama so-
nucu, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi
gözaltına alındı. Yaklaşık 100 polis memurunun
katıldığı denetimlerde kadın polisler, kadınlara
KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

KADES’i anlattılar
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H er gün gelen zamların içinde boğulduk. Hatta
sıyırdık kafayı. Bir kilo Elma 18 lira, muz 30
lira yahu evde çocuk büyüten anne babanın ha-

lini soran eden varmı Allah aşkına bu zulümle "Biraz sı-
kıntı var" diyerek adeta dalga geçilir mi dostlar!
Marketler müze, Kasaplar Kuyumcu dükkanı, şarküte-
riler AVM gibi oldu. Sadece gezip aval avakl bakıyoruz
. Halimiz ne olacak diyoruz. Bunlar hala bizimle aklı-
mızla dalga geçmeye devam ediyor. Dostlar ‘Refah sevi-
yesini yükselttik’ diyorlar. Ayıp yahu Edep Yahu..
Hükümet kanadından pek çok isim "Milletimizin refah
seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek derecede
yükselttik" diyor ancak vatandaş öyle düşünmüyor. Et
yemeyi unutan, marketleri müze gibi gezen halk bu söz-
ler " Nasıl yükselsin refah seviyesi? Millet perişan du-
rumda. Enflasyon desen yüzde 156. Nasıl iyi olsun?
Yolda gülen insan görüyor musunuz? . Manava, mar-
kete gidemiyorsun ya… Eti unuttu zaten millet. Ne yi-
yecek millet?" yanıtını veriyor. Bakınız Asgari ücretli
için yıl sonunu, memur ve emeklilere zam için temmuz
ayını beklesinler diyenler maşallah iş akaryakıta geldi
mi zam yapmak için bir gün bile beklemiyorlar. Dolar
yükseldi anında zam! Petrol yükseldi anında zam! ve
sonuç benzin uçtu. Dostlar!

Oy verenler aç

Bu ülkede acı ama gerçek ki; Oy verenler aç, oy alan-
lar sarayda yatıyor. Vatandaş her geçen gün artan
hayat pahalılığının altına ezilirken, bazı iktidar yetkili-
leri ekonomideki sorunların abartıldığını savunuyor.
Hükümet cephesinden yapılan açıklamala ise adeta
kara mizah. Vatanmdaş, iktidar sahiplerine " Onların 4
bin 250 lira maaşla yaşamalarını tavsiye ediyorum. De-
nesinler bakalım" tavsiyesinde bulunuyor. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ‘şükür’ tavsiyesinde bulundu.Buna
yanıt İyi Parti Genel Başkanı Akşenereden geldi.Akşe-
ner, “Bu millet şükretmeyi bilmiyormuş. Bay kriz ve
avanesi ak kaşık, suçlu yine milletimizmiş. Millete ha-
karet ettiği repertuvarına şimdi de şükürsüzlüğü ekledi.
Kendine gel Erdoğan. Allah’ın kelamıyla siyaset yapıl-
maz. Sen şükürden bahsediyorsun ilk cuma diyanet
şükür fetvası veriyor. Bir de utanmadan çıkmışsın mille-
timize aslında razı olun diyorsun. Çok beklersin” dedi.

Fare gibi kemiriyor

Bugün birazda durumumuza bakalım.Ünlü Bilge Ef-
latun'un bugünde çok geçerli olan sözlerine bir göz ata-
lım.Eflatum diyor ki "Her toplumda yönetim kimde ise,
güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi
koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zor-
balar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle…Bu
kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yöneti-
lenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine
geleneklerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı
diye cezalandırırlar.Doğruluk her yerde birdir; yönete-
nin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, dü-
şünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır:
Doğruluk güçlünün işine gelendir. "Ancak; bu anlayışla
beraber, her nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanla-
rın refahı için büyük bir tehlike oluşturur. Şu anda ülke-
mizde yaşanan da Eflatun'un dediği gibidir. Yani
Doğruluk kavramı artık "Güçlünün işine gelendir". Dost-
lar! Şunu da unutmamak gerekir. "Hak yerde kalmaz.”
ve Hukuk birgün herkese lazım olur.” Günümüzde yaşa-
nan olaylarda eğer kamu vicdanı sızlıyorsa ortada ada-

let yok demektir. Adaletin tesis edilmediği yerde, ne
ekonomi ne de kalkınma ve nede üretim sağlıklı olur.
Enflasyon alınterini fare gibi kemiriyor

Gülmeyi unuttuk

Milletçe gülmeyi unuttuk. Milletine sırtını dönmüş,
kifayetsiz bir yönetim, ülkemizin enerjisini çalıyor, Po-
tansiyelini tüketiyor. Karşımıza çıkan fırsatları heba
ediyor. Bununla da yetinmiyor, milletimizin alın terini,
emeğini, yarınlarını, umutlarını da çalıyor. Hep söyledik
“Enflasyon en sinsi, en acımasız halk düşmanıdır.”
Çünkü milletin alın terini, emeğini, Satın alma gücünü
fare gibi kemirir. Cepte ne var, ne yok; bir yankesici gibi
hissettirmeden çekip alır. Ve milletini unutan, sesini
duymayan, yönetimler, bu sinsi halk düşmanıyla müca-
dele etmez. Aksine onu besleyip büyütür. Bizde de, Eko-
nomiyi yönettiğini sanan bir ekonomist, bu en sinsi, en
acımasız, en ahlaksız halk düşmanını, enflasyon cana-
varını, “Faiz sebep enflasyon sonuç” diyerek, “Nas” di-
yerek, Bilerek, isteyerek hortlattı. Erdoğan Hükümete
geldiğinde; elinde tüm dünyada güven uyandıran, ve en-
flasyonun belini kırmış bir program buldu.

Enflasyon hortladı

Yirmi yıl önce işe başladıklarında, tüketici enflas-
yonu yüzde 30; üretici enflasyonu yüzde 31 idi. Enflas-
yon hızla düşüyordu. Bugün, Milletimiz bu
beceriksizlerden vekâletini geri almaya hazırlanırken,
tüketici enflasyonu yüzde 70. Üretici enflasyonu ise
yüzde 122. Erdoğan 20 yılın sonunda, tüketici enflasyo-
nunu iki buçuğa, üretici enflasyonunu ise dörde katladı.
Milleti enflasyon canavarının dişleri arasına attı. Bu ki-
fayetsiz yönetim, millete verdiği hiçbir sözü tutmadı.
Türkiye AKP yönetiminde giderayak, tüketici enflasyo-
nunda, Üçüncü dünya liginin zirvesine taşındı. Artık tü-
ketici enflasyonunda dünyadaki komşularımız,
Venezüella, Zimbabve, Sudan, Suriye… Ama üretici
enflasyonunda şampiyonluğu hiçbir ülkeye bırakmadı-

lar. Bu beceriksizler, Türkiye’yi, yüzde 122’lik üretici
enflasyonuyla, dünya şampiyonu yaptılar. Tekrarlıyo-
rum: Türkiye’yi, yüzde 122 üretici enflasyonuyla, dünya
birincisi yaptılar.

Acımasız bir savaş var

Bu rezaletin sorumluları, havaya bakıp ıslık çalarak,
sorumluluktan kaçamaz. Sebep oldukları yıkımı gizle-
yemez, sorumluluktan kurtulamaz. Bu k yönetimin en
büyük siyasi sermayesi sorumluılğu muhalefete atmak.
Bu laf cambazları, gün geliyor Rusya-Ukrayna savaşını,
gün geliyor küresel enerji ve emtia fiyatlarını, gün geli-
yor dış güçleri, gün geliyor çiftçiyi, esnafı hatta yurttaş-
larımızı, enflasyonun sorumlusu ilan ediyor. Bir tek
kendileri sütten çıkmış ak kaşık. Yetkileri var, Ama so-
rumlulukları hiç yok. ' Kuzeyimizde acımasız bir savaş
var. İşgal edilen Ukrayna’nın bazı şehirlerinde taş taş
üstünde kalmadı. Ama Ukrayna’da enflasyon yüzde 14,
Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya görülmemiş ambargolar
uygulanıyor. Rusya’da da enflasyon yüzde 17. Savaş
Ukrayna’da, ambargolar Rusya’da. Ama üç haneli en-
flasyon ve enflasyonda dünya şampiyonlukları bizde.
Allah aşkına! Bu nasıl bir yıkımdır? Bu yaratılan yıkım,
savaştan beter. Moğol ordularının bu ülkeye veremeye-
ceği zararı, bunların cehaleti ve kibri verdi. Ama Erdo-
ğan bugün hala çıkmış, enflasyonun sebebi, küresel
enerji fiyatlarındaki artış diye bahane uyduruyor. Türki-
ye’nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı, OECD ülkelerinde enerji enflasyonu ortalama
yüzde 34. Türkiye'de yüzde 121. Türkiye tüm OECD’nin
enerji enflasyonu şampiyonu! Türkiye'deki enerji enflas-
yonunun sadece dörtte biri dışarıdan… Dörtte üçü Er-
doğan’ın kendi hatasından! Erdoğan yine “küresel gıda
fiyatlarında artış var” diyerek, sorumluluktan kaçmaya
kalkmış.

Gıda enflasyonu patladı

Dünyada ortalama gıda enflasyonu yüzde 30. 

Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 89. Gıda fiyatları,
dünyada bir yükseliyorsa, Türkiye’de üç yükseliyor.
Yani bizdeki gıda enflasyonunun üçte biri dünyadan,
üçte ikisi Sarayın beceriksizliğinden… Çakma eko-
nomist ve şürekâsının, kifayetsizliği ve liyakatsizli-
ğinden… Türkiye'nin de üyesi olduğu; Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda, (OECD’de) gıda
enflasyonu şampiyonuz. Ortalama gıda enflasyonu
yüzde 10. Bizdeki gıda enflasyonu yüzde 89. Yani
OECD’nin 9 katı. Ama ne yazık ki turpun büyüğü
heybede… Bunların beceriksizliği yüzünden, özellikle
et ve süt ürünlerinde çok büyük bir kriz kapıda.Gı-
dada kendine yeten ülkemizi ithalata mahkûm eder.
Bir kez daha altını çiziyorum. “Türkiye’yi Dünyanın
en büyük 10 ekonomisinden biri yapacağız” dediler.
Türkiye’yi; Gıda enflasyonunda OECD ve G20 şampi-
yonu yaptılar, dünya şampiyonlar ligine soktular.

Tüketici enflasyonunda da, OECD ve G-20 şampi-
yonu ve dünyada altıncı yaptılar. “Üretici enflasyo-
nunda ise dünya birincisi” yaptılar. Ama haklarını
yemeyelim. Bir şampiyonlukları daha var. Sefalet
Endeksi, İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamın-
dan oluşuyor. Üyesi olduğumuz OECD ve G-20 eko-
nomileri içinde, Güzelim ülkemizi Sefalet Şampiyonu
yaptılar.BUGÜN ülkemizde ne çalışanlar, ne emekli-
ler hayatlarından memnun. Nasıl olsunlar? Emekçi-
nin hali ortada. Ocak ayında asgari ücrete yapılan
zam, şubat geldiğinde eridi gitti. Çalışanın satın
alma gücü hızla eriyor. Asgari ücret açlık sınırının
altına düştü. Asgari ücretli enflasyon karşısında, Yıl-
sonuna kadar dayanamaz.2021’in Ocak ayından bu
yana gerçekleşen enflasyon yüzde 76, Aynı dönemde
yapılan asgari ücret zammı yüzde 50,5. Bunun adı
emeğin sömürüsüdür. Emekçinin hakkını gasbetmek-
tir. İşverenler bile, yıl ortasında, asgari ücrette ayar-
lama yapılabileceğini söylüyor. Ama saraydan tık
yok. Sadece işçilerimizin emekleri değil, 
Memurlarımızın emekleri de sömürülüyor.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

MARKETLER MÜZE KASAPLAR KUYUMCU!

Bu yılın ilk 6 ayı için, memur maaşlarına yüzde 7,5
zam yapıldı. Ama yılın daha ilk dört ayında Gerçekle-
şen enflasyon yüzde 31,7. TÜİK ’in makyajlı enflasyon
rakamları bile, memur zammının 4 katından fazla. Ne
diyor sevgili peygamberimiz; “İşçinin ücretini alın teri
kurumadan ödeyiniz.” Çünkü en kutsal kazanç, alın te-
riyle kazanılan helal kazançtır. Ama bunlar, Emekçile-
rimizin alınlarındaki ter daha kurumadan, ücretlerini

enflasyon canavarıyla iç ediyorlar. İşte bu kul hakkı ye-
menin daniskasıdır. İşte bu kölelik düzenidir. Buradan
bir kez daha uyarıyoruz. Kulağınızın üstüne daha fazla
yatmayın. Asgari ücret zammı için, aralık ayına ran-
devu vermeyi bırakın. Bunlar fakiri, fukarayı değil, Faiz
lobilerini ve yandaşları müteahhitleri sever. Emekçinin,
emeklinin, çiftçinin, esnafın haklarını gasbedip, emekle-
rini ve haklarını sömürüp, yandaşlarını ihya eder. İnan-

mayan, faiz lobisi diyerek, Erdoğan’ın ağızından düşür-
mediği, bankaların son kârlarına bir baksın. Geçtiğimiz
yılın ilk üç ayında, 16 milyar 383 milyon lira kâr eden
bankalar, bu yılın ilk üç ayında, 63 milyar 245 milyon
lira kâr etti. Banka kârlarındaki artış yüzde 286. Son
bir yılda, emeklinin aylığı yüzde 286 artmadı. Emekçi-
nin asgari ücreti yüzde 286 artmadı. Çiftçinin, esnafın
kazancı yüzde 286 artmadı. Peki, kimin kârı yüzde 286
arttı? Bankaların yani faiz lobilerinin… Ağızlarından
faizi, faiz lobilerini düşürmezler. Ama faiz sebep enflas-
yon sonuç diyerek, Nas diyerek, faiz lobilerini ihya eder-
ler. Siyasi riyanın daniskasını yaparlar.

KOMİK ZAMMI SAVUNUYORLAR

Bankalara yüzde 14 faizle, Merkez Ban-
kası’ndan borç verirler. Bankalar da bunu
götürür, Hazine’den yüzde 23 faizle tahvil
alır. Taş atıp kolu yorulmadan, aradaki 9
puan faiz farkını cebine atar. Bu da yetmez.
1970 model Dövize Çevrilebilir Mevduata,
Kur Korumalı Mevduat etiketi yapıştırırlar.
Bankalar yüzde 17 faizle mevduat toplar.
Mevduata milletin vergileriyle kur garantisi

verirler. Kur farkını Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesine ödetirler. Mevduat faizini dövize
endekslerler. Kendi yandaşlarına, Rant ve
faiz lobilerine, görülmemiş bir servet trans-
feri yaparlar. Ardından; “Faiz sebep, en-
flasyon sonuç” diyerek, “Nas” diyerek,
milletin gözünü boyamaya kalkarlar. Sonra
da, izahını yapamadıkları şeylerin, miza-
hına bile katlanamazlar. Dostlar!

Dostlar! 19 Mayıs 1919, Mustafa
Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkarak
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı
tarihtir. Atatürk’ün, “ulus egemenli-
ğine dayanan, tam bağımsız bir
Cumhuriyet” kurmak için başlattığı
mücadele, sadece ülkemiz açısından
değil, özelde bölge, genelde dünya,
ideolojik düzlemde ise tüm mazlum
milletler açısından önemli sonuçlar
doğurmuştur. Büyük devrimcinin de-
hası ve öngörüsü, yöntem, kapsam
ve amaçtaki farklılığı, savaşı dev-
rimle birleştiren tutumu, çağdaş bir
devletin temellerini atmıştır. 19
Mayıs 1919’la başlayıp, 23 Nisan
1920’yle kurumlaşıp, 29 Ekim

1923’le kökleşen Kemalist Dev-
rim’in atılımları, Atatürk’ün ülke-
mizi yönettiği yıllarda doruğa
ulaşmıştır. Milli Mücadele’yle başla-
yan sürecin stratejisi, günümüzde de
güncelliğini ve geçerliliğini koru-
makta, önemli dersler vermektedir.
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Sam-
sun’a çıktıktan sonra, 25 Mayıs’ta
Havza’ya geçmesi önemlidir. 28
Mayıs tarihli Havza Genelgesi ile
Anadolu’ya geçtikten sonraki ilk
durum saptamasını ve yol haritasını
ilan eder, Türk Ulusu’nu uyarır. Bu
genelgeden sonra yurt sathında yak-
laşık yüz gösteri düzenlenmiştir. Bu
tepkiler, halktaki beklentiyi ortaya

koymaktadır. Havza’dan Amasya’ya
geçen Mustafa Kemal, 21–22 Hazi-
ran gecesi mülki ve askeri makam-
lara iletilen Amasya Tamimi ile
ulusun durumunu ve gücünün büyük-
lüğünü, ulusal gücü örgütleyecek bir
kurulun gerekliliğini ve ulusal amaç-
ları sıralamıştır. Amasya’dan sonra
sırasıyla Tokat’a ve Sivas’a giden
Atatürk, Erzurum’a vardıktan sonra
da kongre çalışmalarının başına geç-
miştir. 23 Temmuz 1919’da topla-
nan Erzurum Kongresi, delegeleriyle
bölgesel, kararlarıyla ulusal nitelikli-
dir ve ulusal direniş kararı alarak,
bunun yöntemini, kapsamını, ama-
cını yurda ve dünyaya ilan etmiştir.

BANKALAR BİZİM 
SIRTIMIZDAN KAZANIYOR

DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN ATA’M
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İYİ Partİ lideri Meral Ak-
şener, katıldığı bir canlı
yayında açıklamalarda

bulundu. "Sopalı seçimleri isteseler
de hayata geçiremezler" diyen Akşe-
ner, "İstenir, ancak bugünün Türki-
ye'sinde isteseler de bu milletin
iradesi karşısında bunu gerçekleşti-
remezler. Bunu İstanbul seçimle-
rinde denediler, Osmanlı tokadını
çift yediler. Gitmemek için her türlü
oyunbozanlığı yapmaya kalkışabilir-
ler. Tüm hile ve hurdalar sandık ba-
şında yapılır. 27 yıldır şahitleriz biz.
Sandığı iyi korursanız, başından ay-
rılmazsanız, ıslak imzalı tutanağı
alıncaya kadar görevi yerine getirir-
seniz, seçim sonucunu tartışamazsı-
nız" ifadelerini kullandı. 

7 şirkete aboneyiz

6 masadaki tüm partilerin çalıştığını
belirten Akşener, "Seçim ve sandık
güvenliği için komisyon kuruldu. Si-
yasi partilerin eğittiği insanlar var.
Sandık başkanları açısından eksiği-
miz var ama özellikle büyükşehirleri
hızla tamamlıyoruz.  Bizim insanı-

mızın eksik kaldığı yerlerde diğer
partilerin unsurları da yardım ede-
cek. 6 partiyiz, sandığa tek kişi yerine
en az 3 kişi koyacağız. Özel bir ça-
lışma yapmadığımız 7 şirkete abone-
yiz. Abone olduğumuz şirketlerin
ortalaması Nisan ayı için yüzde 18.
Haziran sonu yüzde 20'yi net göre-
ceğiz.  'Silivri soğuktur' diye korkutu-
yorlar, 'babanı işten atarlar' diye
korkutuyor. Yolda yürürken abuk
sabuk adamlar 'çıkar telefonunu' di-
yebiliyor. Bu arkadaşlar gidiyor. 'Gi-
diyor' diyerek rehavete kapılmaya
gerek yok. Çalışmaya devam.
AKP'den kopan seçmenlerden 6'lı
masadaki bir partiye gitmesi müm-
kün" dedi. 

İstanbul deprem bölgesi

Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp
yeri,ne millet bahçesi yapılmasını da
eleştiren Akşener, "Atatürk Havali-
manı'nın kapladığı alan bin 178 hek-
tar, değeri 3.8 milyar dolar. Şu anda
çalışıyor olsaydı 15 bin kişilik iş gücü
sağlayacaktı. İstanbul deprem böl-
gesi. Avrupa ülkelerinde şehir mer-

kezlerinde daha küçük havalimanları
var. Havalimanı tarifinden çıkarıl-
mak üzere bir millet bahçesi konulu-
yor. AVM ve ranta açılıyor yani.
Uyarıyorum. İyi Parti iktidarında
buranın kırılmasında imza atan, bu-
ranın kırılması için görev alan, tali-
matı veren her kim varsa hesap
sorulacak. 1 yıllık süreç içerisinde
böyle hızlı bir iş yapılmaya karışılı-
yor, buraya dokunulmaması gereki-
yor. İstanbul Havalimanı'nın adını,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hava-
limanı yapacağız" diye konuştu. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in
terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan
Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon
programında Atatürk Havalimanı

tartışmalarıyla ilgili, "Türkiye'de an-
lamadan dinlemeden "istemezük"
diyenler çıkıyor. Her projeye karşı

çıkan bir grup var. Kesinlikle imara
açılmayacak, pistler kaldırılıyor algısı

doğru değil" ifadelerini kullandı

Her kim varsa hesap verecek!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Havalimanı'nın yıkımıyla ilgili; "İyi Parti iktidarında buranın
kırılmasına imza atan, buranın kırılması için görev alan, talimatı veren her kim varsa hesap sorulacak. 
İstanbul Havalimanı'nın adını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Havalimanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

TERÖRE DESTEK VERMEYİN!
İletİşİm Başkanlığı'ndan yapılan açıkla-
maya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve
İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu ele

alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türki-
ye’nin NATO’nun açık kapı politikasına bugüne
kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak
içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif
güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer ol-
duğuna işaret etti. Türkiye’nin, İsveç’in terör örgütü
PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuru-

luşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun
zamandır dikkate getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç’teki mevcu-
diyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.

Somut adım atılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in terör örgütlerine
yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bul-
ması gerektiğini vurguladı. PKK/PYD/YPG’nin DE-
AŞ’la mücadele ettiği iddiasının gerçeği

yansıtmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İsveç’in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile
Irak’taki uzantıları bakımından Türkiye’nin kaygıla-
rını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar
atmasını beklediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terörist teh-
dit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları
Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii
alanında İsveç’in Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamala-
rın da kaldırılması gerektiğini ifade etti.

A K Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtul-
muş, katıldığı bir televizyıon programında
önemli açıklamalarda bulundu. Bütün dün-

yayı etkileyen gıda fiyatlarını değerlendiren Kurtulmuş,
"3 alanın büyük kriz olduğu konuşuluyor. Gıda, enerji
ve su olduğu konuşuluyordu. Özellikle gıdayla ilgili
meselenin gündeme gelmesi küresel ısınma ve kurak-
laşma. Bir gıda meselesiyle karşı karşıya kaldığımız gö-
rünüyor. Vatandaşlarımızın bu konuda rahat olmasını
istiyoruz. Türkiye hazırlıklarını yapmıştır. Türkiye'de
tedarik zincirinde sorun yok. Önemli bir kriz alanıdır.
Türkiye bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayacaktır" dedi. 

Miçotakis'e tepki

Yunanistan Başbakano Miçotakis'in ABD ziyareti, so-
rulşan Kurtulmuş, "Senatoda kimin kimi alkışlayaca-
ğına karışacak değiliz. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz
şudur, sorunlarda araya 3. ülkeleri koyarak değil karşı-
lıklı çözmeye çalışırsak, sorunlar çözülemeyecek değil-
dir. Türkiye'ye karşı bir tavır olarak bu kadar
alkışlandığını düşünüyoruz. Türkiye, stratejik önemi
büyük olan bir ülkedir. Böyle bir gerçek ortadayken
Türkiye'yi kim göz ardı edecektir. Alkışlama durumu-
nun biraz da NATO'daki tavrımıza cevap olarak geliş-
tiğini düşünüyorum. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz.
Realiteden kopuk bir dış politika yapmıyoruz.  Yuna-

nistan'ın şunu artık gördüğünü düşünüyoruz, bölgesel
gerçeklere uygun hareket etsin. Bu kadar üsler, silah-
landırılan Yunan adaları. Bunun gerekçesi nedir? Bu-
radaki üsler Rusya'ya karşı mı kullanılacaktır. Türkiye,
bunun iyi niyetli olmadığının farkındadır. Ne işi var
burnumuzun dibinde bu üslerin? Bu, NATO ile ortak
menfaatlere hizmet etmiyor. Dünyada adı konulmamış
bir 3. Dünya Savaşı zaten başladı. Zaten dünya siste-
minde savaş ve çatışma istikrarsızlıktan çıkan bir so-
nuçtur. Rusya - Ukrayna krizinde de ortaya çıktı, siber
savaşlar.  Bazı ülkeler bu savaşın devam etmesini isti-
yor. Türkiye'nin stratejik bakış akışı, tüm gerilim or-
tamlarının ortadan kalkmasıdır" ifadelerini kullandı. 

Garanti verilmeli

Türkiye'nin finlandiya ve İsveç'e NATO vetosusunu da
değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin güvenlik endi-
şesi göz ardı edilemez. İsveç'in terör örgütlerine desteği
ortada. Türkiye müzakerelerde yeni bir yöntem izliyor.
Güvenlik endişelerimiz açık bir şekilde değerlendiril-
meli.  Türkiye'nin güvenlik garantisi alması lazım. Geri
adım atması mümkün olmadığı bir noktadayız. Terör
saldırıları var, hayattan koparılmış insanlarımız var,
büyük bir bedel ödemiş ülkeden, 40 bine yakın vatan-
daşının hayatını kaybettiği bir ülkeden bahsediyoruz"
açıklamasını yaptı. 

Atatürk Havalimanı tartışmasına da değinen ve "Türkiye'de anla-
madan dinlemeden "istemezük" diyenler çıkıyor. Her projeye karşı
çıkan bir grup var" diyen Kurtulmuş, "Pistler korunarak acil du-
rumda kullanılacak. Pistler kaldırılıyor algısı doğru değil.

Havalimanı çevresi kesinlikle imara açılmayacak.
Pistlerin en azından bir tanesi korunacak. Ümit
ediyoruz ki gençlerin cıvıl cıvıl geldiği bir yer
olacaktır" ifadelerini kullandı. Yargıtay'ın CHP İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı cezaların
bir kısmını onaması hakkında da görüş bildiren
Kurtulmuş, "Mahkeme süreçleri siyasetle ilgili
süreçler değildir, yargıda devam eden süreçlerdir.
Bildiğim kadarıyla dosyaların içeriğinde siyasi
sözleri dolayısıyla ortaya çıkmış bir sonuç vardır.

Mahkeme süreçleri devam ediyor. AK Parti olarak siyasi yasakların
hepsine karşı olduk" ifadelerini kullandı. 

Numan Kurtulmuş, "Suriyelilerin geri
dönüşü nasıl olacak?" sorusuna da
"Bu insanlar pikniğe gitmek için gel-
mediler. Savaştan, katliamdan kaçtı-
lar. Ayaklarındaki terlikle kaçmışlar.
500 bine yakın Suriyeli geri döndü.
Güvenli bölgeler sağlandıkça geri dö-
necekler. Göçmen meselesi Avrupa
için, üzülerek söylüyorum, ötekileşme-
nin, ırk karşıtlığının, faşist bakış açısı-
nın sonucudur. Biz Türkiye olarak

böyle görmüyoruz. Göçmen meselesi
başta insani bir sorundur" cevabını
verdi. Kurtulmuş, öğretmen atamala-
rıyla ilgili de "AK Parti zamanında
olağanüstü öğretmen atamaları ya-
pılmıştır. Zaten bu konu Cumhurbaş-
kanımızın da gündeminde. Eldeki
imkanlar, kamu kaynakları el verdiği
ölçüde şundan emin olsunlar maksi-
mumu gerçekleştirilmeye çalışılıyor"
ifadelerini kullandı.

ASLA IMARA 
ACILMAYACAK

Bu algı doğru değil

Göç meselesi insani sorundur
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TÜRKAN ERVAN

Çerkes soykırım ve sürgününün 158.yılı Beylikdüzü’nde anıldı. Çerkeslerin 1864 yılında yaşadığı soykırımı
unutturmamak için Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür Evi Derneği iş birliğiyle düzenlenen anma
töreninde, sürgün yolunda hayatını kaybedenleri anmak adına mezar taşı nöbeti tutuldu

21 Mayıs 1864’te Çarlık Rus-
ya’nın, Çerkes halkına yönelik
uyguladığı soykırım ve sürgün

158.yılında Beylikdüzü’nde unutulmadı.
Beylikdüzü Belediyesi ve Çerkes Kültür
Evi Derneği iş birliğiyle Yaşam Vadisi
2.etapta açılan Çerkes Soykırım ve Sür-
gün Anıtı’nın önünde gerçekleşen tö-
rende, sürgün yolunda hayatını
kaybedenler anıldı. Törene; İBB Başkan
Danışmanı Hasan Akkuş, Kafkas Der-
nekleri Federasyonu Genel Başkanı Prof.
Dr. Ümit Dinçer, Beylikdüzü Belediyesi 1.
Başkan Vekili Serdal Mumcu, İYİ Parti
Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar,
Çerkes kültürünün önde gelen isimlerin-
den Kuşha Doğan Özden, Çerkes Kültür
Evi Derneği Genel Başkanı Ömer Çötok
ve vatandaşlar katıldı. Anma progra-
mında, Beylikdüzü Çok Sesli Gençlik Ko-
rosu da seslendirdiği şarkılarla Çerkes
vatandaşların acısına ortak oldu. Çerkes
kültüründeki Nart Ateşi’nin de yakıldığı
etkinlikte torunları, sabah saatlerine kadar
mezar taşı nöbeti tutarak atalarını andı.

Bu acılar unutulmaz

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili
Serdal Mumcu yaptığı konuşmada, “158
yıl geçse de bu acılar unutulmaz. Beylik-

düzü’nde Çerkes Kültür Evi’ne ev sahip-
liği yapmanın yanı sıra bu toprakları si-
zinle birlikte paylaşmaktan, sizlerle
birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğu-
muzu ifade etmek istiyorum. 158 yıl önce
bu acıları yaşamış olan bir toplum, bu
topraklara geldikten sonra Milli Müca-
dele döneminde omuz omuza mücadele
ederek bu vatanı bizimle birlikte vatan
yaptı. Bu sebeple bizim de size bir teşek-
kür borcumuz var. Dünyada hiçbir toplu-
mun bu acıları yaşamaması diliyorum.”
ifadelerine yer verdi. 

Matemden ibaret değil

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer ise “Kendi

vatanlarını, kültürlerini ve yarattıkları
özgün yaşam biçimlerini korumaktan
başka hiçbir amacı olmayan bir toplumun
başına gelenlerden bahsediyoruz. Çerkes-
ler 101 yıl kahramanca mücadele ettiler.
Savaşı kaybetmiş olmalarına rağmen yer-
lerinde kalmalarına müsaade edilmeyen
bütün yerli halkın yüzde 90’ına yakını o
topraklardan silindiler. 21 Mayıs’lar bizim
için sürgünün mateminden ibaret değildir.
Bundan sonra, mücadele azminin daha
da yükseğe çıkarılacağı günler olacaktır.
Barışı koruyarak, taleplerimizi sonuna
kadar dillendirmeye devam edeceğiz.
Allah bir daha kimseye sürgün ve soykı-
rım acısı yaşatmasın.”  ifadelerini 
kullandı. BARIŞ KIŞ

Soykırım unutulmadı 

B ağcılar Meydanı, İstanbul’un en büyük
açık hava kitap fuarına ev sahipliği ya-
pıyor. Bağcılar Belediyesi öncülü-

ğünde “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla
gerçekleştirilen Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılı-
şına tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr.
İlber Ortaylı konuk oldu. AK Parti eski millet-
vekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye
Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Baş-
kanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Yılmaz ve Ortaylı birlikte
kurdeleyi keserek açılışı yaptı.

Okumak çok önemli

Okumanın önemine değinen Kıyıklık, “Oku-
madan hiçbir yere gidemeyiz. Mutlaka çok
okumamız lazım. Okursanız bu ülke, bu
dünya kurtulacak. İnsan olmayı öğrenebilme-
miz için okumamız lazım” dedi. Konuşma-
sında ilçedeki okuma oranının iki katına
çıkmasında belediyenin gayretleri olduğunu
söyleyen Başkan Özdemir, şöyle devam etti:
“Gençlerin ağırlıkta olduğu bir program ger-
çekleştiriyoruz. İstanbul’un en büyük açık
hava kitap fuarının açılışını yapıyoruz. Oku-
mak çok önemli. Okumak bireysel ve toplum-

sal gelişmemize çok büyük katkı sunmaktadır.
Çocukluktan beri kitap okuyan arkadaşlarımı-
zın mutlaka daha farklı, ileride ve gelişmiş bir
kişilik yapısında olduğunu görüyoruz. Hem
kendimizin hem de yarınımızın daha iyi ol-
ması için okuyacağız" dedi. 

Çok heyecanlandım

Etkinlik kapsamında verdiği seminerde; fu-
arda bulunmaktan dolayı son derece memnun
olduğunu ifade eden Ortaylı, “Çok heyecan-
landım. İnşallah bu böyle mantar gibi artar
her mahallede bir fuar açılır. Okumak önemli
bir şey. Okumanın kardeşi vardır; o da spor.
Sporla birlikte gitmeyen okumanın ferde de
cemiyete de faydası yok. Okuma faaliyetlerini
sporla birlikte götüreceksiniz. Sporsuz oku-
manın bir faydası olmuyor. İnsan ruhunun
sağlığı çok önemlidir. Bunu birlikte sağlamak
zorundasınız” dedi. İnsanın kendini yetiştir-
mesi gerektiğine de vurgu yapan Ortaylı şun-
ları söyledi: “Mühim olan üniversiteye gitmek
değildir. Lisan bilmen, spor yapman, bir za-
naatının olması gerekir. Üniversiteye gitmiş ve
bitirmiş de ne olmuş? İyi bir şey olmadıktan
sonra diploma kağıdını duvara as, eğlence
olsun. Bazı şeyleri kendinizin yapması lazım
ki; sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." 

BAĞCILAR KİTAP FUARI’NIN AÇILIŞINI ÜNLÜ TARİHÇİ İLBER ORTAYLI YAPTI

MANTAR GIBI
ARTSINLAR!

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen
Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılışını Prof. Dr.

İlber Ortaylı yaptı. Ortaylı, "Çok heyecan-
landım. İnşallah bu böyle mantar gibi artar

her mahallede bir fuar açılır. Okumak
önemli bir şey. Okumanın kardeşi vardır; o

da spor. Sporla birlikte gitmeyen okumanın
ferde de cemiyete de faydası yok" dedi

İYİ Kİ DOĞDUN İLBER ORTAYLI
Konuşmasını bitiren Ortaylı’ya sah-
nede doğum günü sürprizi yapıldı.
Bugün 75 yaşına giren Ortaylı, “İyi
ki doğdun hoca” müziği eşliğinde
doğum günü pastasının mumlarına
üfledi. Başkan Özdemir de doğum
gününü kutladığı Ortaylı’ya Sıratı-
müstakim kitabını hediye etti. Hedi-
yeyi çok beğenen Ortaylı, “Bu kitabı
basmanıza fevkalade sevindim. Be-
lediye dediğin milletin basamaya-
cağı kitapları basar. Sıratımüskatim
bizim milli tarihimizde önemli bir
mecmua. Bu onun koleksiyonu. Te-
şekkür ederim” dedi. 9 gün sürecek
etkinlikte aralarında Ahmet Ümit,
Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Tur-
gay Güler, İsmail Kılıçarslan, Zafer
Şahin, Mete Yarar, Nedim Şener, Ba-
hadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift gibi

ünlü isimler de okurlarıyla bir araya
gelecek. Fuarda kitapseverleri söy-
leşi ve imza günleri gibi çok sayıda
özel etkinlik bekliyor. Fuar alanında
polisiye romanlardan kişisel geli-
şime, şiirden tarihe kadar farklı içe-
rikte binlerce kitap sergilenecek.
Bağcılar Kitap Fuarı, 21-29 Mayıs
2022 tarihleri arasında 10.00 -
22.00 saatleri arasında haftanın her
günü ziyaret edilebilecek.

ÇOK BÜYÜK 
ACILAR
ÇEKTİK

Tüm dünyadaki yaklaşık 7 milyon Çerkes’ten 
5 milyonunun Türkiye’de yaşadığını belirten
Çerkes Kültür Evi Derneği Genel Başkanı Ömer
Çötok, “21 Mayıs 1864 tarihinde 100 yılı aşkın bir
süre mücadele eden Çerkesler, anavatanlarından sür-
gün edildiler. Sürgün edilen Çerkes nüfusunun büyük
bir kısmı, Karadeniz sahillerinde hayatlarını kaybetti-
ler. Yaşadığımız sürgün ve soykırım sonrası çok

büyük acılar çektik ve bu acıları uzun süre, içimize
attık. Son yıllarda sesimizi yükseltmeye başladık. Bu
bir intikam duygusuyla değil, sadece adalet arayışıyla
ifade edilebilir. Bundan sonra tüm etkinliklerimizde
hem ulusal hem de uluslararası muhataplarımıza
derdimizi çok net şekilde ifade edeceğiz. Vatan müca-
delesinde hayatını kaybeden atalarımızı saygı, rahmet
ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. 

Gençler için
özel oturum

Genç damada
hortum taktılar

Üsküdar'da
açık hava
konseri

Ümraniye Belediyesi’nde 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı nedeniyle belediye
meclis koltukları gençlere de-
vredildi. Koltuğa geçen Ümraniye
Kent Konseyi Gençlik Meclisi
üyeleri, Başkan İsmet Yıldırım
ile sohbet ederek taleplerini iletti

Ümraniye’de 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı çeşitli etkinliklerle coş-

kuyla kutlandı. Bu etkinlikler kapsamında
gençler Ümraniye Belediye Meclisi’nde
düzenlenen özel oturuma katıldı. İstiklal
Marşı ve saygı duruşuyla başlayan prog-
ram daha sonra Başkan İsmet Yıldırım ve
gençlerin kürsü konuşmalarıyla devam
etti. Oturumda söz alan söz alan Ümra-
niye Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri
19 Mayıs’ın önemine ilişkin duygu ve dü-
şüncelerini paylaştı. Meclis toplantısında
talepleri dinleyen Başkan Yıldırım, genç-
lerle sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı
çekildi. 

Fikirlerini aldık

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıkla-
mada, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı'nda Ümraniye
Gençlik Meclisi’mizle beraberiz. Arkadaş-
larımızla birlikte meclis toplantımızı yap-
mış olduk. Genç arkadaşlarımızı
dinleyerek fikirlerini aldık. Önemli fikirler
vardı. Taleplerini de değerlendireceğiz.
Artık darısı İstanbul'daki bütün gençlik
meclislerinin başına diyorum. Gençlere
değer vermezsek, onların fikirlerini al-
mazsak bu hayatı ıskalamış oluruz. Bizim
tecrübelerimiz onların da yeni fikirleriyle
daha değerli sonuçlar ortaya çıkaracak.
Biz, gençlik meclislerini önemsiyoruz.
Gençlerin çalışma azmi, bilgi birikimi bir-
çoğumuzdan daha iyi. Bu meclislerden
güzel şeyler çıkar diye düşünüyorum"
dedi. Etkinliğe katılan gençlerden Gürcü
Naz Baş, "Meclis toplantısına katılmak
benim için heyecan vericiydi. İlk defa
böyle bir topluluk önünde konuşuyorum.
Başkanımızın taleplerimizi dinleyerek ye-
rine getirmeye çalıştığını gördükçe, genç-
ler olarak daha fazla çalışmaya gayret
ediyoruz" diye konuştu.

avcılar’da nikah masasına otu-
ran itfaiye eri Muharrem Akbu-
lut’un düğününe giden

arkadaşları, damadın boynuna kısa kortum
ve suyu basınçla fışkırtmaya yarayan yakla-
şık 4 kilogram ağırlığındaki aleti taktı. İtfaiye
eri Muharrem Akbulut, Kübra Özdemir ile
nikah masasına oturdu. Avcılar’daki Am-
barlı Sahili’ndeki bir kır bahçesinde yapılan
nikah ve düğüne çiftin yakınları ve itfaiyeci-
ler katıldı. Nikah masasında ömür boyu bir-
likteliğe “Evet” diyen çift dans etti, ardından
takı törenine geçildi. Çiftin yakınlarının ar-
dından itfaiyeciler aralarında topladıkları
paralarla aldıkları altınları bir halata çengelli
iğne ile tuttururken, bunun yanı sıra itfaiye
araçlarında bulunan suyu üç ayrı kola dağı-
tan ‘Fikrasyon’, ara bağlantıyı sağlayan ‘Nü-
mayiş’ isimli kısa hortumun yanı sıra
hortumlara gelen suyu basınçla verilmesini
sağlayan basınca dayanıklı ‘Lans’ isimli bo-
rudan oluşan parçayı çiftin yanına getirdi.
Davetlilerin yanı sıra damat Muharrem Ak-
bulut ve eşi Kübra’nın şaşkın bakışları ara-
sında itfaiye aracının parçası damadın
boynuna asıldı. İtfaiye eri Abdülkadir Işık,
geline “Çok konuşursa burada uzanan
parça ile ağzını kapatırsın” diye espri yaptı.
Çifte sürpriz hediyeyi
organize eken itfaiye-
ciler arasında bulu-
nan santral operatörü
Tuğba Burcu Yılmaz,
“Avcılar İtfayesi’ndeki
arkadaşlarımızın he-
diyesi ile farkını or-
taya koyduk” dedi.
İtfaiyeciler daha
sonra mesai arkadaş-
ları ve gelin ile hatıra
fotoğrafı çektirerek
mutluluk diledi. DHA

ÜskÜdar’da, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı Fatma Tur-

gut, Manga Grubu ve Eypio’nun
sahne aldığı konserle Harem Meyda-
nı’nda kutlandı. Ceyhun Fersoy’un
sunumuyla gerçekleşen açık hava
konserine binlerce genç katılım sağ-
ladı. Üsküdar Belediyesi tarafından
dün organize edilen etkinlikte gençler
sevdiği sanatçıların canlı performan-
sıyla doyasıya eğlendi. Konser
akşam saatlerinde serin havaya rağ-
men yoğun ilgi gördü.  Üsküdar Be-
lediye Başkanı Hilmi Türkmen
sahneye çıkarak gençleri ve sanatçı-
ları tebrik etti. Başkan Türkmen,
“Sevgili gençler, buradan muhteşem
görünüyorsunuz. Hoş geldiniz. 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramınız kutlu olsun. Bay-
ram en güzel Üsküdar’da kutlanır.
Gençlerle, sizlerle kutlanır. Bayramı-
nızı tebrik ediyorum” dedi.
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21 Mayıs’ta Bursa'da yapılması
planlanan ve CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğ-

lu'nun onanan hapis cezası ile siyasi yasak
kararının ardından İstanbul'a alınan ‘Mille-
tin Sesi' mitingi gerçekleşti. Mitingte bir ko-
nuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kimse
umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin salta-
natı yıkılıyor! 5 yıl önce ilk adımı attığımız
yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı.
Bu kentin, bu meydanlarında, tarlalarında,
fabrikalarında, üniversitelerinde özgürce ku-
caklaşacağız. Az kaldı. Bunların tek amacı
var, korku iklimi yaratmak ve bu iklimden
nemalanmak. Ülke elden gidiyor birlikte
mücadele etmek zorundayız" dedi. 

Hepsi birlikte çalışıyor

"Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürükle-
mek istiyor, insanları korkuyla sindirmek is-
tiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Yaratılmak
istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepi-
miz çok iyi biliyoruz. Siyasallaşmış yargı,
mafya, uyuşturucu kaçakçıları, baronları,
paramiliter yapılar, beşli çete, yandaş
medya, insan ve silah kaçakçıları; hepsi bir-
likte çalışıyor. Bunların tek amacı var, korku
iklimi yaratmak ve bu iklimden nemalan-
mak. Bunu hem siyasi hem finansal olarak
nemalanmak için yapıyorlar. Bu milleti kor-
kutarak bu sistemi ayakta tutmak istiyorlar.
O ve sarayı giderse kaos olur algısının peşin-
deler. İnsanları gece yarısı tutukluyorlar,
okulları basıyorlar. Tweet attı diye çocukları
okullarından alıyorlar. Doğayı savunanlara
hapis cezası veriyorlar, bebekleri babaların-
dan annelerinden koparıyorlar. Hapse atılan
gazeteciler, siyasetçiler... Siyaset yasakları...
Şimdi bir adım daha atıp partileri kapat-
maya hazırlanıyorlar. Konserleri yasaklıyor,
Kürtçe müziğe tahammül edemiyorlar, sa-
natçıları mahkemede süründürüyorlar. O
yasak, bu yasak, şu yasak. Tahammül edil-
meyen, gençler, eğlence, mizah, yaşam tarzı,
özgürlük" ifadelerini kullandı. 

Korkmayacaksınız!

CHP olarak gençlerden, Atatürk'ün dediği
gibi fikri hür, vicdanı hür bir nesil bekledikle-
rini belirten Kılıçdaroğlu, "Gençlerimizin her
biri fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hürdür.
Gençler, iktidar değişti, ülkeye bolluk bereket
geldi, huzur geldi, hak hukuk adalet geldi
diye yetinmeyeceksiniz. Nerede hata görür-
seniz, bizi özgürce eleştireceksiniz. Eleştir-
mekten korkmayacaksınız. Saray rejiminde
gençlere eğlence yok, bolca uyuşturucu,
bahis, kumar var. Memleketi bir uyuşturucu
bataklığına çevirdiler. Türkiye'de her gelir
grubuna göre pazarlanan uyuşturucular var.
Kadın cinayetleri, işçi cinayetleri, siyasilere
suikast hazırlığı. Biz kullanışlı aparatlarla
kavga edeceğiz ve kazanacağız. Bu haklı da-

vamızın önünü kesmek için sürekli güven-
sizlik ortamı yaratmak istiyorlar, başarama-
yacaklar, biz kazanacağız. Sarayın üstünü
örtmek istediği ekonomik krizin acı gerçekle-
rini az önce dinlediniz. Ülkemiz ağır bir eko-
nomik buhranın içinde. Bu hakka, hukuka,
adalete sırt çevirmenin sonucu. Bu eko-
nomi, adaletsiz yönetimin sonucudur. Mil-
yonlarca aile ağır yoksulluk içinde
geçinemiyor. Gençleri umutsuzluğa mah-
kum etmek istiyorlar" dedi. 

Türkiye değişime hazır

Gençlerin yüzde 70'inin yurt dışına gitmek
istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "550 bini gitti
bile. Bu saray ve şürekasının tek yapabildiği
hamasi söylemler. Onların hamasi söyleme-
rinden de yalanlardan da bıktık. Hep aynı
muhabbetleri yapıyorlar. Ağızlarını açtıkla-
rında yok 2023, yok 2071 yok dış güçler yok
Almanlar bizi kıskanıyor yok efendim anlaş-
malarda gizli maddeler var. Bunların ta-
mamı yalan yalan yalan! Çok uzun süredir
söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı.
Ama az kaldı, uzun zamandır değişim rüz-
garları esiyor. Türkiye değişime hazır. Çiftçi-
miz, işçisi, memuru, bürokratı, esnafı,
sanayicisi, tüccarı, ithalatçısı, turizmcisi, tak-
sicisi bu değişime hazır. Bu değişime gençler
hazır, kadınlar hazır. Biz bu değişime hazı-
rız.  Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmaya
başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden
inşa etmek zorundayız. Yolsuzluk yapanla-
rın, kul hakkı yiyenlerin kim olduklarına
bakmadan kafalarına inmek zorundayız.
Sarayın ve fotoğrafçı suç işleri bakanının
elinden yetkiyi aldığımızda, hepsinin, bu
beşli çetelerin defterini dürmek zorundayız.
Bunların düzenine çomak sokacağız. Kan
emicileri sırtımızdan söküp atacağız" eleşti-
risinde bulundu. 

1 hafta karanlıkta kaldım

Konuşmasını, "5'li çetelere, mafyalara, ba-
ronlara seslerini çıkarmayanlar; iyilikte yarı-
şan belediyelerimize baskı kuruyor" şeklinde
sürdüren Kılıçdaroğlu, "Onların halka hiz-
metini engellemek istiyorlar. Belediye baş-
kanlarımız siyasi talimatla kurulan bütün
baskıları, kumpasları aşarak, entrikaları
boşa çıkararak halka hizmetlerini sürdürü-
yorlar. Bu düzen, haramilerin düzenidir. 1
hafta süreyle karanlıkta kaldım biliyorsunuz.
Ben neoliberalizme karşıyım, bırakın halkı
sömüren sömürsün, piyasa dengesini bulur
söylemine karşıyım. Toplumun belleğine
yerleşen bu anlayış, iktidar destekli sö-
mürme ve köleleşmeye dönüştü. İnsanların
geçim kaynaklarını korumak için devletin
müdahil olması gerektiğine inanıyorum.
Vergide indirim istiyorum ama bunu yapa-
bilmek için kamu maliyelerimizin sürdürüle-
bilir temele oturtulması gerektiğine

inanıyorum. Mali sorumluluğa inanıyorum.
Vatandaştan toplanan verginin hesabının
vatandaşa verilmesi gerektiğine inanıyorum"
ifadelerini kullandı. 

Biz ırkçı değiliz!

2 kadın gazetecinin işlerini yaptıkları için
tehdit edildi,ğini iddia eden Kılıçdaroğlu,
"Paramilerlere, mafyalara, baronlara, ken-
dini derin devlet olarak ilan eden müptezel-
lere, SADAT'a sesleniyorum; Olur da bu
onurlu gazetecilerin tırnağına zarar gelirse,
siz kendinizi unutun! Ben suçla mücadeleye
inanıyorum. Türkiye'ye gelen kaçakların, Af-
ganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine
geri gönderilmesi gerektiğine inanıyorum.
Benim vatan sevgimde sınır namustur anla-
yışı var.  Yol geçen hanına dönen sınırları ko-
ruyamayanlar devleti yönetemezler.  8
milyon kişiyi başımıza indirdiler, bu yük taşı-
namıyor. Gitmek zorundalar, gidecekler.
Davul zurnayla, kardeşçe göndereceğiz.
Kimse unutmasın; biz ırkçı değiliz, ırkçılığa
karşıyız. Bu temiz milletin alnına bir kara
leke sürülmesine izin vermeyeceğiz.  Orta-
doğu barış ve işbirliği teşkilatını kuracağız,
Suriye'ye, orta doğu'ya barış getireceğiz.
Bizim ilkemiz Atatürk'ün söylediği Yurtta
Barış Dünyada Barış ilkesidir" dedi.

Ülke elden gidiyor

Eleştirilerini sürdüren Kılıçdaroğlu konuş-
masını şöyle sürdürdü; "Dindarı, dinsizi,
Türkü, Kürtü, Arapı, sağcısı, solcusu, libe-
rali, milliyetçisi. 84 milyona, herkes; ülke
elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız, bir-
likte mücadele etmek zorundayız! Vatan
bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız.
Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız Kur-
tuluş Savaşı gibi, neye inandığımız, geçmişte
hangi partiyi desteklediğimiz önemli değil.
Eski tartışmaları bir tarafa bırakıp gerçek
değişimi sağlamak için birlikte çalışmak zo-
rundayız. Demokrasi ve adalet mücadele-
sini kimseyi ayırmadan, dışlamadan hep
birlikte vermeliyiz. Emekçiler, toplumun tüm
kesimleri, iş insanları, esnaf, kadınlar, emek-
liler, bilim insanları, beyaz yakalılar; insanca
yaşayacağız, kardeşçe ve hakça bölüşeceğiz.
Genç muhafazakarlar; bu sorunlar hepimi-
zin sorunu, bir kısımın değil. Bu senin de so-
runun. İl Başkanımıza siyaseti yasaklayan
zihniyet senin nafakanı kesmek istiyor, seni
köleleştiriyor. Sesini yükseleyeceksin, itiraz
edeceksin. Aynısı sana da yapılacak. SA-
DATçıların toplantılarında sen yoksun. Va-
tana ihanet suçu işlenirken erkekler oturdu
yeni anayasa yazdı, sen orada yoksun ve ol-
mayacaksın. Genç muhafazakar kardeşim,
bu seçimde kararsızım diyemezsin. Kayıtsız-
lık bir cevap değildir, bir sondur. Kayıtsızlık
saldırganın dostudur. Saldırgana karşı dik
durmalısın, onurlu durmalısın."

CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
SECMEYIN!
CELLADINIZI 
SECMEYIN!

Kürsüye ilk önce CHP’li İstanbul ilçe
belediye başkanları, yüksek disiplin ku-
rulu üyeleri, parti meclisi üyeleri, millet-
vekilleri ve genel başkan yardımcıları,
büyükşehir belediye başkanları çıktı.
Ardından da Kaftancıoğlu kürsüye
davet edildi. Daha sonra Gezi’de haya-
tını kaybedenlerin ve Gezi davasında
tutuklulularının aileleri, kürsüye çağ-
rıldı. Mitinge katılan vatandaşlar, “Hak,
hukuk, adalet” ve “Her yer Taksim, her
yer direniş” sloganları attı. Gezi ailele-
rini temsilen Meriç Kahraman, "Bugün
burada bulunan yüz binlerin çok daha
ötesinde, milyonlarca insanımızın
hayat verdiği büyük Gezi ailesinin de-
ğerli üyeleri; baskıya, zulme, yağmaya,
talana, memleketin bir istibdat düze-
niyle yönetilmesine karşı bugün burada
toplanan bu güzel kalabalığı, Gezi Di-
renişi’nde aramızdan aldıkları canları-
mızın aileleri ve şu anda koğuşlarında
büyük bir heyecanla izlediklerinden
emin olduğumuz Gezi Davası tutuklu-
larının aileleri olarak selamlıyoruz. Gü-

cünü özgürlük ve eşitlikten alan, daya-
nışmayı büyüttüğümüz ama en çok da
umudumuzu geleceğe taşımamıza ve-
sile olan Gezi Direnişi’nin adalet tale-
bini bugün bir kez daha bu meydana
taşıyarak demokrasiye güç veren her-
kese merhaba" diye konuştu. 

Bu daha başlangıç

"Bu adalet talebi; kentlerimizin yağma-
lanmadığı, kamu kaynaklarımızın yok
edilmediği geleceğimiz içindir" diyen
Kahraman, "Bu adalet talebi, yargının
bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan
seslerin duyulduğu, mesleklerinin ge-
reklerini yapan hak savunucularının
tutsak edilmediği bir ülke içindir. Gezi;
eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi
için, bu ülkenin sönmeyecek umudu-
dur. Buradan Bakırköy’e ve Silivri’ye
selamlar. Bu daha başlangıç, mücade-
leye devam" ifadelerini kullandı. Mi-
tingte “Her yer Taksim her yer direniş”,
“Gün gelecek devran dönecek, AKP
halka hesap verecek”, “Bu daha baş-

langıç mücadeleye devam” sloganları
atıldı.

Ekmek bırakmadılar

Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini
sağlayan 49 yaşındaki Nusret Güllü ise
dertlerini şu sözlerle anlattı: "Daha
evvel davul, zurna çalıyorduk; bitti.
Şimdi çekçek çekiyoruz, çekçeğimizi de
elimizden aldılar. Ekmek bırakmadılar.
Pazarlarda artıkları toplayarak geçini-
yorduk, şimdi domates oldu 25 lira, o
ezik domatesi de atmıyorlar artık. Onu
da toplayamıyoruz. Bizim yapacağımız
hiçbir şey kalmadı. Artık ‘dur’ demenin
zamanı geldi. Gözümüz açıldı.” 65 ya-
şında çalışmak zorunda kalan ve bula-
şıkçılık yapan Nazife Canoğlu ise "Şu
anda herkes denizde yüzüyor, benim gi-
biler karaya vurdu. Neden? 2 senedir,
bana gelen yardımlarla ayakta duruyo-
rum. Eşim emekli, 3 bin lira maaşı var.
1600 lirası kira. 1000 lirası faturalar.
Geri kalanını siz hesap edin. Nasıl 
geçineceğimi bana sorun" dedi. 

HER YER TAKSİM
HER YER DİRENİŞ

Ahmet Yesevi’yi
TANIMIYORLAR!
Maltepe’nin yeni kültür-sanat merkezlerin-
den Yaşar Kemal Kültür Merkezi, “Ahmet 
Yesevi Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan ev
sahibi Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ahmet Yes-
evi’yi genç kuşaklar tanımıyor. Onlarla bu
değerli büyüğümüzü nasıl tanıştırırız derken
bu sempozyumun temellerini attık” dedi

MALTEPEBelediyesi’nin ev sahipliğinde,
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Ahmet
Yesevi Sempozyumu” düzenlendi. Sempoz-

yumun ilk gününde etkinliğe ev sahibi Belediye Başkanı
Ali Kılıç’ın yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Alim Bayel, Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Eski Başkanı ve eski bakanlardan
Namık Kemal Zeybek, Avrupa Alevi Akademisi Ku-
rucu Başkanı Mustafa Düzgün, Ahmet Yesevi Uluslar-
arası Kazak-Türk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Dosay Kenjetay, Prof. Dr. Ali Yaman, Priştine Üniver-
sitesi emekli öğretim üyeleri Prof. Dr. Nimetullah Hafız
ve Prof. Dr. Tacida Hafız, Ahmet Yesevi Uluslararası
Kazak-Türk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziki-
riya Candarbek, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hiroki Wakamatsu ve çok sayıda ulusal ve
uluslararası alandan davetli katıldı.

Yesevi’yi tartışacağız

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından sempozyu-
mun açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç, “Sayın başkonsolosum, sayın bakanım,
değerli hocalarım öncelikle hepinizi burada ağırlamak-
tan keyif aldığımı belirterek sizleri sevgi, saygı ve mu-
habbetle selamlıyorum. Bugün bir ilki
gerçekleştiriyoruz. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ni
Ahmet Yesevi Sempozyumu’yla açmaktan onur duyu-
yoruz. Ahmet Yesevi’yi genç kuşaklarla nasıl tanıştıra-
biliriz, onu geleceğe nasıl taşıyabiliriz diyerek bu
sempozyumu gerçekleştirdik. Bu sempozyum, kalem
sahibi ile kelam sahibinin bir araya geldiği bir toplantı
olacak. Yesevi sadece ülkemizde değil, Orta Asya’da da
çok fazla tanınmıyor. Bu değerli zatın fikirlerinin de gü-
nümüze yansıması önemli. Sınırların ortadan kaldırıl-
ması durumu Avrupa Birliği’nde çok sonraları
konuşulurken, bundan 800 yıl önce Ahmet Yesevi, Orta
Asya, Anadolu ve Balkanlar’a kadar uzanmıştır. Yani
bu işin içinde kocaman bir hümanist felsefe var. 2 gün
boyunca Ahmet Yesevi’yi tartışacağız. Sempozyumun
şimdiden başarılı olmasını ümit ediyorum” dedi.

Yükseliş çağındayız

Kılıç’tan sonra söz alan Kazakistan Cumhuriyeti İstan-
bul Başkonsolosu Alim Bayel ise sempozyumdan ötürü
Başkan Kılıç’a ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek
başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Hoca Ahmet
Yesevi üzerine konuşmak bu kadar değerli alimler içeri-
sinde bana düşmez. 1991’de dünyanın siyasi harita-
sında 5 tane Cumhuriyet ortaya çıktı. Bunlar modern
devlet olarak genç cumhuriyetlerdi ama gelenekleri es-
kiydi. Hepsi Türk dünyasında nam salmış, dünyayı tit-
retmiş, daha sonra gücünü kaybederek dağılmış, büyük
devletlerin, imparatorlukların devamıydı. Yeni yetme ül-
keler değildi. 1991’de bir öze dönüş de başladı. Bununla
birlikte Ahmet Yesevi de yükselen değerlerimizden oldu.
Bağımsızlık ile birlikte tekrar manevi iklimimize geri
döndük. Burada sayın Bakanım başta olmak üzere ho-
calarımın büyük katkısı olmuştu. Bu süreçle Yesevi, Ka-
zakistan, Türkiye ve diğer ülkelerde daha çok
tanınmaya başlandı. Türk dünyasının bütünleşme sü-
reci yeni bir aşamaya girmiş duruma. Geçtiğimiz Kasım
ayında Türk Konseyi kuruldu. Bu konsey şimdi tam te-
şekküllü Türk Teşkilatı’na dönüştü. Bir geri dönüş, bir
yeniden oluşum, yeniden yükseliş çağında gibiyiz. Do-
layısıyla bu etkinlik, bu anlamda çok isabetli olmuştur.”

ÇALINANLARI 
GERİ ALACAĞIM

Kılıçdaroğlu konuşmasının so-
nunda, "Bu söylediklerime inanıyor-
sanız, bize katılın. Akılcı bir
ekonomi yönetimine katılıyorsanız,
Silivri korkusu olmadan konuşmak
istiyorsanız bize katılın. Barış Aka-
demisyenleri görevlerine dönsün,
harp okulu öğrencileri serbest kalsın
diyorsanız bize katılın. Çevreyi
önemsiyorsanız, eğitim ve sağlık
için daha çok bütçe ayrılsın istiyor-
sanız bize katılın. Çocuklarınızı bu
ülkede tutmak istiyorsanız bize katı-
lın. 128 milyar doların nereye gitti-
ğini bilmek istiyorsanız bize katılın.
İsraf haramdır, yandaş kayırmak
haramdır diyorsanız bize katılın.
Asgari ücretli açlık sınırına mahkum
olmasın diyorsanız bize katılın.
3600 ek gösterge ve EYT sorunu
çözülsün diyorsanız bize katılın.
Çocukların geleceğini düşüyorsanız
bize katılın. Komşusu aç yatarken
tok yatan bizden değildir felsefesine
inanıyorsanız bize katılın. Bu ülkede
barış istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız
bize katılın. Kamu yönetiminde li-
yakat olsun diyorsanız bize katılın.
Herkesin inancına, yaşam tarzına
saygı duyulmasını istiyorsanız bize
katılın. Süleyman Şah türbesi vatan
toprağına dönsün, tank palet fabri-
kası Katar'ın elinden alınsın diyor-
sanız bize katılın. Cumhuriyetimizin
2. yüz yılına girerken tertemiz sayfa
açmak için, ülkemize çöken zifiri ka-
ranlığı parlak bir aydınlığa kavuş-
turmak için, görüşü, inancı, kimliği
fark etmeksizin bu ülkenin bütün
onurlu insanların haklarını sonuna
kadar savunacağım. Bu ülkeden ça-
lınanları geri alacağıma bir kez
daha söz veriyorum" dedi. 



16 Mayıs 1919… Mustafa Kemal Paşa, 
ailesine de veda ettikten sonra Kız
Kulesi açığında demir atmış olan

Bandırma vapuruna gider. Rauf Bey kendisine, işgal
kuvvetlerine ait bir torpido tarafından takip edileceğini
ve bunu güvenilir bir kaynaktan işittiğini
söylemiştir. Atatürk Nutuk’ta şöyle diyecektir: “Ben 
İstanbul’da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı
tercih ettim ve hareket ettim.”

Bandırma vapuru Kavaklar hizasına geldiğinde dur-
durulur. İtilaf Devletleri subayları güverteye çıkarlar.
Kaptan İsmail Hakkı Durusu’nun ifadesine göre silah ve
cephane aramak için gelmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa
Kaptan’a görevini yapmasını söyler ve Dolmabahçe
önünde demir atmış olan yabancı zırhlıları göstererek
şöyle der: “Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah
kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bun-
lar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini
anlayamazlar. Biz Anadolu’ya ne silah ne cephane 
götürüyoruz; biz ideali ve imanı götürüyoruz.”

Mustafa Kemal Paşa, vapurun kaptanına da sahile
yakın bir rota tutmasını söyleyecek ve düşman açısın-
dan bir tehlike gördüğünde gemiyi karaya, en yakın 
sahile oturtmasını isteyecektir.

Gemi, şiddetli fırtına içinde İnebolu’ya gelir ancak
karaya çıkamazlar. Sinop limanına girdiklerinde de fır-
tına sürmektedir. Sinop’tan öteye kara yoluyla gitmeyi
düşünürler ancak Sinop’ta ne yol vardır ne de vasıta!
Mustafa Kemal Paşa, Üsteğmen Hikmet Bey’i bir san-
dalla kıyıya gönderir ve Samsun’daki Tümen Komutan-
lığı’na, gelmekte olduklarını bildiren bir telgraf çektirir. 

19 Mayıs sabahı Samsun’a varılır. Mustafa Kemal
ve arkadaşları, askerî bando eşliğinde halk tarafından
sevgi ile karşılanırlar. Mustafa Kemal Paşa hemen 
emrindeki iller mülki amirlerine, 15 ve 20. Kolordu 
Komutanlıklarına telgraf çeker ve bölgelerindeki 
asayiş durumu hakkında rapor göndermelerini ister.

Aynı gün, İstanbul da hareketlidir. İngiliz işgal kuv-
vetleri komutanı General Milne endişelidir, Harbiye 
Nezareti’ne bir yazı yazarak Mustafa Kemal Paşa’nın
görevi hakkında bilgi ister. Daha önce de irtibat subayı
Bennet Samsun yolcuları listesinden kuşkulanmış, bu
kadar çok seçme subayın Anadolu’da ne işi var diye
kendine sormuş ve üstlerine çekincesini anlatmıştır.

Bu arada Damat Ferit ikinci kez kabineyi kurar.
Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da görevli İngiliz askerî
temsilcisi ile bölgedeki umumi durum hakkında görü-

şür. Genelkurmay Başkanlığı’na çektiği telgrafta ise
Mütareke sonrası Rumların, “Yunanlılık milli emelle-
riyle” nasıl şımardığını ve Rum çetelerinin “düzenli bir
programla siyasi bir şekle dönüştükleri”ni bildirir. 15.
Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’ya çektiği bir
telgrafla da durumun vahim bir şekil almasından duy-
duğu üzüntüyü, “millete ve memlekete borçlu” oldukla-
rını ve “müşterek çalışma kanaatiyle bu son memuriyeti
kabul ettiğini” bildirir ve İzmir’in işgalini protesto için
mitingler düzenlemesini ister.

Mustafa Kemal Paşa, Sadrazam Damat Ferit’i İngi-
liz oldubittilerine karşı uyarır ve bazı şikâyetleri yerinde
tetkik etmek için karargâhını geçici olarak Havza’ya
nakledeceğini bildirir. Bu arada Harbiye Nazırlığı Mil-
ne’e cevap yazmış; Mustafa Kemal Paşa’nın müfettişlik
görevinin, Harbiye Nezareti adına verilen görevlerin uy-
gulanıp uygulanmadığını denetlemek, bölgedeki silahla-
rın toplanmasını ve asayişsizliğin ortadan kaldırılmasını
sağlamak olduğunu belirtmiştir.

Mustafa Kemal Paşa, Havza’nın ileri gelenleri 
tarafından ziyaret edildiğinde şöyle diyecektir: “Hiçbir
zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi
kurtaracağız! Bizi öldürmek değil diri diri mezara
atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son 
bir cüret belki bizi kurtarabilir; zaten başka türlü 
de dönüş imkânı yoktur.”

Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Manisa ve Aydın’ın iş-
gali üzerine dört bir yana telgraf çekerek “milli gösteri-
ler” in canlandırılmasını ve devam ettirilmesini ister.
Büyük ve heyecanlı mitingler yapılmalıdır, Babıâli’ye
telgraflar çekilmeli, çevredeki “ecnebilere tesir” edil-
melidir. Ancak bütün bunlar yapılırken “adap ve sükû-
net” korunmalı, Hristiyan halka karşı düşmanca 
tavır alınmamalıdır.

Harbiye Nezareti’nde de endişe başlamıştır. Protesto
mitingleri ve Babıâli’ye çekilmesi istenen telgraflar 
konusunda verilen emir hakkında bilgi istenir. Mustafa
Kemal Paşa bunun, “milletin sinesinden fışkıran 
teessüratın birer aksi” olduğunu ifade edecektir.

Mayıs sonuna gelindiğinde İngilizlerin endişesi 
giderek artacak ve Havza’daki İngiliz yetkili Mustafa 
Kemal’e “vazifesi hakkında şüphesi olduğu” nu 
söyleyecektir.

İngiliz Yüksek Komiserliği Mustafa Kemal Paşa için
Harbiye Nezareti’ne bir nota verir. Notaya cevap, Hav-
za’da Büyük Cami’de İzmir şehitleri için mevlit okuttu-
rulması ve ardından Belediye önünde yapılan büyük
mitingde halkın, mücadele için yemin etmesidir. Halk,
Sıtkı Hoca’nın “Yangın her yeri sardı, yanıyoruz…
neye mâl olursa olsun mücadele edeceğiz…” sözleriyle
coşacak, miting sonrası da Mustafa Kemal Paşa, Sıtkı
Hoca’nın elini hararetle sıkacak ve kutlayacaktır.

6 Haziran 1919… İngiliz bin pişmandır. General
Milne, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a çağırılması
için Harbiye Nezareti’ne yazı yazar. Nazır Şevket Tur-
gut Paşa da Mustafa Kemal’e telgraf çeker ve berabe-
rindeki istimbotlardan biriyle İstanbul’a gelmesini rica
eder. Bu çağrıyı kim ve ne için istemiştir? Mustafa
Kemal Paşa bu soruyu gizlice Genelkurmay Başkanı
Cevat Paşa’ya sorar. Cevat Paşa’nın gizli cevabı; “Kıy-
metli bir generalin Anadolu’da seyahati kamuoyuna iyi
bir tesir yapmayacağı cihetle İngilizlerin kendisini iste-
diği” yönünde olacaktır. Mustafa Kemal Paşa bunun
üzerine Kâzım Karabekir Paşa’ya bir telgraf çekecek
ve “…Hükümet aldatarak, İstanbul’a getirtmek planı
izlediğinden ben de mümkün olduğu kadar zaman ka-
zanmak ve karargâhımı memleket içerisine sokmak için
aynı usulde mukabele ve yazışma yapmaktayım.”
diyecektir.

Büyük Atatürk;
Sen düşüncelerini, çok kısıtlı imkânlarla ancak cesa-

ret ve kararlılıkla eyleme döktüğünde, telgraf başında
saatlerce kalarak bütün Anadolu’yu uyandırıp kucakla-
dığında, topraklarımız padişahlıkla yönetiliyor ve düş-
man istediği yeri işgal edebiliyordu. Her şeye rağmen
kendine ve halka güvendin ve kazandın. Ne yazık ki,
kurduğun Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün yani yüz
yıl sonra “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” başlığı
altında kararnamelerle yürütülür oldu. Gazi Meclis
bina olarak duruyor ancak ruhunu ve işlevini kaybetti.

Bu topraklarda “ülkü, demokrasi, laiklik, hak,
hukuk, adalet, emek” gibi kavramlar için meydanlara
inmek demek, artık binbir türlü engelle karşılaşmak
demek. Gösteri yürüyüşleri hatta festivaller bile yasak-
lanıyor; insanların bir araya gelmesi belli ki birilerini
ürkütüyor! Tek istisnası cami açılışları oluyor! Oradaki
tıklım tıklım insan yığını nedense o birilerini hiç rahat-
sız etmiyor! O açılışlarda konuşanlar da Sıtkı Hocalar
değil, hezeyan kusan cahiller oluyor. Yani zihniyet 
olarak 1919’un gerisine düştük!

Türkiye senden sonra, o Havza’da bahsettiğin
“çukur”un etrafından hiçbir zaman tam anlamıyla ay-
rılamadı çünkü senin yol ve yöntemini içselleştiremedi.
Sağa saptı, sola saptı ancak sonuç alamadı. Olan, yitip
giden gencecik fidanlarımıza oldu. 21. yüz yılın 22. yı-
lını da yarıladık. Ülkedeki muhalif siyasetin “kürsü 
konuşmaları ya da dost dayanışmaları ile sınırlı algısı”
biraz kırılmış görünse de istenilen ve beklenen muhale-
fet tarzı henüz hayat bulmadı. Halk da siyasetçi de ha-
valecilik ve eylem arasında gidip geliyor! Muhalefet
edenler birlikte bir seferberlik başlatıp halkın arasına
henüz karışamadılar!

Vatan için siyaset yapmak birilerinin aklına gelir mi,
Bandırma vapurunun taşıdığı “ideal ve iman” tekrar
harekete geçer mi bilemeyiz ancak vatan gönüllüleri
olarak çalışmakta ve umudu ayakta tutmakta 
kararlıyız.

Yaşasın 19 Mayıs 1919 ve 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
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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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GENEL olarak Afrika ülkele-
rinde görülen maymun çiçeği 
virüsünün dünyada yayılması 

endişeleri artırıyor. İngiltere, İspan-
ya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve 
ABD’den sonra virüsün Fransa, Belçi-
ka, Avustralya ve Almanya’da da gö-
rüldüğü bildirildi. İlk olarak 7 Mayıs’ta 
İngiltere’de görülen maymun çiçeği 
virüsü son iki haftada Avrupa’da yedi 
ülkeye yayılırken Kanada’da 17 şüpheli 
vaka bulunuyor. İngiltere’de vaka sayısı 
9’a yükselirken şimdiye kadar İspan-
ya’da doğrulanmış 7, Portekiz’de 5, 
İtalya, Belçika, İsveç, ABD, Avustralya 
ve Almanya’da birer vaka görüldü.

Maymun Çiçeği nedir?
Maymun çiçeği, nadir görülen bir virüs. 
Çiçek hastalığına benzer bir hastalığa 
neden oluyor. Hayvanlardan insanlara 
ve daha nadir olarak insandan insana 
bulaşıyor. İlk kez 1958 yılında may-
munlara görülen bu çiçek virüsü, günü-
müzde en çok kemirgenler tarafından 
taşınıyor. Virüs, Kongo ve Batı Afrika 
türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk 
insan vakası 1970 yılında Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedildi ve 
enfeksiyon o zamandan beri bir dizi 
Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor 
edildi. Şimdiye kadar Afrika dışın-
da sadece bir avuç vaka bildirildi ve 

bunlar kıtayla seyahat bağlantıları olan 
insanlarla sınırlı kaldı.

Semptomları nelerdir?
Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, 
şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsiz-
lik. Ateş düştükten sonra, genellikle 
yüzde başlayan ve daha sonra vücudun 
diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç 
içlerine ve ayak tabanlarına yayılan 
bir döküntü gelişebiliyor. Çok kaşıntılı 
olabilen döküntü değişip bir kabuk 
oluşturuyor ve farklı aşamalardan 
geçtikten sonra düşüyor. Yaraları iz 
bırakabiliyor. Maymun çiçeği virüsü 
genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi 
olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. 
Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a 
kadar ölüm riski bulunurken Batı Afri-
ka türünün ise her iki vakadan birinde 
yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu bi-
liniyor. Virüs, vücudun enfeksiyonlarla 
savaşma yeteneğinin bazı yönlerini 
kapatıyor. En kötü durumlarda has-
talar vücutta ölümcül bir şoka ve kan 
zehirlenmesine yenik düşebiliyor.

Nasıl bulaşıyor?
Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış 
başka bir kişiyle yakın temas halinde 
yayılabiliyor. Virüs vücuda deri sıyrık-
ları, solunum yolu, gözler, burun veya 
ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki 

sırasında doğrudan temas yoluyla da 
bulaşabiliyor. Virüs ayrıca bulaştığı 
maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi 
hayvanlar ya da yatak takımı ve giysi 
gibi nesnelere temas yoluyla yayılabili-
yor. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına 
neden olan virüsle yakından ilişkili 
olduğundan, çiçek hastalığı aşıları 
önleyici tedbir olarak kullanılabiliyor. 
Bir aşı olan Imvanex’in maymun çiçeği 
enfeksiyonunu önlemede yüzde 85 
civarında etkili olduğu gösterildi. Şid-
detli vakaları tedavi etmek için çiçek 
hastalığına karşı aşılanmış kişilerden 
alınan antiviraller ve birikmiş kanın 
kullanıldığı da biliniyor. Virüse özel 
şimdiye kadar bir aşı geliştirilmiş değil.

Ne kadar yaygın?
1970’ten bu yana 10 Afrika ülkesinde 
salgınlar görüldü. Afrika dışındaki ilk 
vakalar 2003 yılında ABD’de görülen 
salgınla kaydedildi. Hastalık, insanlara 
çayır köpeklerinden geçmişti. Köpekle-
reyse ülkeye ithal edilen küçük me-
melilerle taşınmıştı. Toplam 81 vaka 
bildirildi ancak bu vakaların hiçbiri 
ölümle sonuçlanmadı. 2017’de Nijer-
ya, ülkenin resmi kayıtlara geçen son 
maymun çiçeği salgınından yaklaşık 40 
yıl sonra, en büyük salgını yaşadı. Ül-
kede 172 şüpheli maymun çiçeği vakası 
kayda geçmişti.

Dünya çiçek virüsünün bir türü olan “maymun çiçeği” hastalığını konuşuyor. Afrika köken-
li virüs dünyada yayılıyor. İngiltere’de bugün 11 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 20’ye 
çıktı. İspanya’da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21’i buldu. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, 
Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya’nın ardından İsrail de ilk vakayı duyurdu

ABD’NIN YENI ABD’NIN YENI 
RUSYA PLANI!RUSYA PLANI!

Ege’de tatbikat yaptılar
Yunanistan ve ABD ordusu, Ege’nin tam ortasında bulunan İzmir açıklarındaki İskiri (Skiros) Adası’da ortak tatbikat gerçekleştirdi. 
Tatbikatın amacının “Düşman ordusunun işgal ettiği adayı kurtarmak olduğu” belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nın 
medya ile paylaştığı fotoğraflarda tatbikatın yapıldığı İskiri Adası’nın Kardak Kayalıkları’na benzerliği büyük dikkat çekti

UZMANLAR, maymun çiçeği-
nin insanlar arasında kolaylıkla 
yayılmadığını, bu nedenle yeni bir 
salgın riskinin çok düşük olduğunu 
ve paniğe gerek olmadığını belirti-
yor. Kaliforniya Üniversitesi’nden 
bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. 
Dr. Anne Rimoin, “Bu virüs, çiçek 
hastalığı, kızamık ya da Covid-19 
gibi kesinlikle kolay bulaşmıyor. 
İnsandan insana kolayca geçmiyor, 
genel halk için riski çok düşük” 
diyor. Covid-19 seyahat kısıtla-
malarının kaldırılması nedeniyle 
maymun çiçeği vakalarının bu 
dönemde artışa geçtiği belirtili-
yor. Londra Hijyen ve Tropikal 
Tıp Okulu’ndan uluslararası halk 
sağlığı uzmanı Prof. Dr. Jimmy 
Whitworth ise “Benim teorim, 
Batı ve Orta Afrika’da çok vaka 
olduğu yönünde. Seyahat edenler 
çoğaldı. Bu nedenle daha fazla 
vaka görüyoruz. Bu virüs, Co-
vid-19 gibi ulusal bir salgına yol 
açmayacak, ancak ciddi bir hastalı-
ğın kayda değer bir salgını var. Biz 
de bunu ciddiye almalıyız” dedi. 

Yeni bir salgın 
olasılığı var mı?

YENYENii V ViiRUSRUS  
ENDENDiiSESSESii!!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 
sonrası buğday fiyatları 
14 yılın zirvesine çıkarken, 
ABD’nin tahıl ihracatını yeni-
den başlatmak için yeni bir plan 
üzerine çalıştığı belirtildi. İngiliz 
basını, söz konusu plana Washington 
içinden karşı çıkanların bulunduğunu 
yazdı. Öte yandan, Biden yönetimi, 
Ukrayna’ya yaklaşık 40 milyar 
dolarlık yardım paketini imzaladı

ABD, Rusya’nın Ukray-
na’yı işgalinin ardından 
başta buğday olmak üze-

re meydana gelen gıda krizine 
karşı harekete geçti. Beyaz Sa-
ray’ın ülkenin limanlarının ab-
lukasını kırmak ve yaklaşmakta 
olan bir gıda krizini engellemek 
için Ukrayna’ya uzun menzilli 
gemi savar füzeler gönderme 
planı üzerinde çalıştığı ifade 
edildi. İngiliz basını, Biden yö-
netiminin bazıları 345 mil men-
zile sahip olan Zıpkın ve Deniz 
Saldırı Füzeleri’ni Karadeniz’de 
konuşlandırılmaları için Kiev’e 
göndermek istediğini yazdı. 
ABD tarafından gönderilecek 
füzelerin hayati tahıl sevkiyat-
larının yeniden başlamasına 
olanak sağlayacağı vurgulandı. 
Aynı zamanda Beyaz Saray bu-
gün, ABD Başkanı Joe Biden’in 
Rusya’nın işgaline karşı askeri 
desteği artırma çabalarının 
bir parçası olarak Ukrayna’ya 
yaklaşık 40 milyar dolarlık yar-
dım sağlayan bir yasa tasarısını 
imzaladığını duyurdu.

Kıtlık olabilir
BM genel sekreteri Antonia 
Guterres, bu hafta, tahıl sev-
kiyatında yaşanan sorunların 
on milyonlarca insanın gıda 
kıtlığıyla karşı karşıya bıra-
kabileceği konusunda uyardı. 
İngiliz basınında, Washing-
ton’un, füzeleri ya doğrudan ya 
da kendi stoklarından vazgeçen 
Avrupalı müttefiklere ikmal 
yaparak Ukrayna’ya sokmayı 
planladığı öne sürüldü. Norveç 
parlamentosundan da bu kara-
ra destek sinyalleri geldi. Ülke 
Deniz Saldırı Füzeleri’ni (Na-
val Strike Missile) yerleştirebi-
lecek savaş başlıklarına sahip 
olduğunu duyurdu. NSM’ler, 
Zıpkınlara göre kullanımı daha 
kolay ve daha uzun menzilli 
oldukları için Ukraynalılara 
verilmesi durumunda savaşın 
seyrini değiştirebilir. Öyle ki, 
saldırı füzeleri, Türk kıyıların-
dan ateşlense bile Rus gemile-
rini vurabiliyor.

ABD’nin bu planla, Ukrayna 
gemilerinin İstanbul Boğazı’n-
dan geçerek Akdeniz’e ulaş-
masına olanak sağlarken, tahıl 
ticaretini yeniden başlatmayı 
hedefliyor. Füzelerin, diğer 
NATO üyesi ülkeler için de 
savunma görevinde olabileceği 
konuşulurken, Washington’da 
plana karşı olanların bulun-
duğu bildirildi. Plana karşı 
çıkanların, füzelerin Rusların 
eline geçmesinden endişe 
ettiği ve genel olarak bakım, 
onarım sürecinin zorluğundan 
dolayı satışı desteklemediği 
açıklandı. Ukrayna, geçtiğimiz 
ay, Rusya’nın Karadeniz’deki 
amiral gemisi Moskva’yı kendi 
yapımları gemi savar füzelerle 
vurmuş, bu da Moskova yöneti-
minin kalan gemilerini kıyıdan 
daha uzağa taşımasına neden 
olmuştu.

Neptün hazır
“Neptün” olarak da adlandı-
rılan bu füzeler 170 mil men-
zile sahip, ancak Ukrayna’nın 
Rusya’nın 20 savaş gemisi artı 
denizaltıdan oluşan filosunun 
büyük kısmını tehdit edecek 
kadar füzeye sahip olmadığı da 
uluslararası basında yer alan 
iddialar arasında. ‘Avrupa’nın 
ekmek sepeti’ olarak adlandı-
rılan Ukrayna, her yıl büyük 
miktarlarda gıda üretiyor Dün-
yanın arpa ve kolza tohumu-
nun beşte biri, küresel buğday 
arzının onda biri ve dünyanın 
ayçiçeği tohumunun yarısı 
Ukrayna’dan karşılanıyor. 
Milyonlarca ton tahıl şu anda 
ülke limanlarında ihracat için 
beklerken, sezon hasadıyla bir-
likte bu tahıllara milyonlarca 
ton yenisi eklenecek. Ukrayna, 
geçtiğimiz haftalarda limanla-
rın Rusya işgali altında olması 
sebebiyle ihraç edilemeyen 20 
milyon ton buğday bulunduğu-
nu açıklamıştı. Avrupa Birliği 
Komisyonu da bunun üzerine 
Ukrayna’ya destek verecekle-
rini duyurarak bir dizi eylem 
planı açıklamıştı.

YUNANISTAN ve ABD Deniz 
Piyade Komandoları, Ege’nin 
tam ortasında ve İzmir ilinin 

açıklarında bulunan İskiri (Skiros) 
adasında “Megas Aleksandros 2022” 
(Büyük İskender 2022) tatbikatı 
gerçekleştirdi. Dört aşamalı olarak 
gerçekleştirilen tatbikatın senaryo-
sunun, adanın düşman kuvvetlerinin 
kontrolü altındaki bir bölgesinin geri 
alınmasını içerdiği belirtildi. Yunanis-
tan Genelkurmay Başkanlığı tatbikat 
fotoğraflarını medya ile paylaştı. İki 
adacıktan oluşan İskiri Adası’nın, Kar-
dak Kayalıkları’na benzerliği dikkat 
çekti.

Asker çıkardılar
İlk aşamada, paraşütçüler helikopterle 
belirlenen alana atladı ve keşif yaptı. 
İkinci aşamada Su Altı Taarruz Ko-
mandoları (SAT) tarafından alan te-
mizlenmesi yapıldı. Üçüncü aşamada 
ise, Yunan ve Amerikan Deniz Piyade 

Komandoları, adaya çıkarmanın ana 
ve belirleyici bölümünü gerçekleştirdi.

Tatbikatın dördüncü ve son bölü-
münde, Yunanistan Deniz Kuvvet-
leri’ne ait İKARİA çıkarma gemisi, 
mekanize birliklere ait tank ve teker-

lekli askeri araçları İskiri adası sahi-
line indirdi. Tatbikat boyunca, Nea 
Anchialos ve Larissa hava üslerinden 
havalanan Yunan savaş uçakları da 
tatbikata katılarak senaryonun ta-
mamlanmasına eşlik etti.

ISRAIL ordusu, işgal 
altındaki Batı Şeria’nın 
Cenin şehrine gerçekleş-

tirdiği baskında 17 yaşındaki 
Filistinli bir genci öldürdü. 
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamada, İsrail 
ordusunun işgal altındaki Batı 
Şeria’nın kuzeyinde yer alan 
Cenin şehrine baskın gerçekleş-

tirdiği bildirildi. İsrail güçlerinin 
baskın sırasında açtığı ateş sonu-
cu 17 yaşındaki Filistinli Amjad 
Fayed’in hayatını kaybettiği, 18 
yaşındaki bir gencin de yaralan-
dığı aktarıldı. İsrail ordusu, Batı 
Şeria’da sık sık baskın düzenli-
yor. Baskınlarda İsrail güçleri ile 
Filistinliler arasında çatışmalar 
yaşanıyor.

İsrail yine ÖLDÜRDÜ
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BU yıl 16’ncı kez düzenlene-
nen Uluslararası Dijital Eğ-

lence ve Oyun Fuarı GameX 
2022’nin, hafta sonundaki sürprizi 
Aleyna Tilki oldu. Genç yıldız, 
dijital oyun tutkunlarının buluş-
ma noktası GameX 2022’deki 
PUBG Mobile standında bir 
konser verdi. Binlerce genç dil-
lerinden düşürmedikleri şarkıla-
rı coşku içinde izlerken, konser 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Gençler Aleyna Tilki’ye yoğun 

sevgi gösterilerinde bulunurken, 
konser sonrası yüzlerce genç fo-

toğraf çektirmek için sıraya girdi.

Eğlence doruktaydı
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen GameX 2022 
hafta sonunda da tüm hızıyla sürdü. 
Fuarda ödüllü turnuvalar ve cosplay 
yarışmaları nefesleri kesti.  Tüm dünya-
da milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden 
sürükleyen dijital oyun kahramanlarını 
birebir canlandıran Cosplay sanatçıları-
nın yanında milyonlarca takipçili TikTok 
fenomenleri, Youtuber ve Streamerlar 

da büyük ilgi topladı. Herkesin katılabil-
diği ödüllü yarışmalar ile sayısız ödül ile 
hediye ürünler katılımcıların oldu. Ga-
meX 2022’de ayrıca seminerler, paneller 
ve atölye çalışmaları da düzenlendi.

Bugün sona eriyor
Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve 
Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı 
dijital oyun fuarı olma özelliğini taşıyan 
Oyun tutkunlarını bir kez daha buluştu-
ran GameX, Rönesans Fuarcılık tara-
fından düzenleniyor. GameX 2022’ye 
yerli ve yabancı dijital oyun firma ve 
markaları katılıyor. Muhteşem şovlar 
eşliğinde, PC ve 
Konsol Oyunları, 
eşsiz simülatör ve 
VR (Sanal Gerçek-
lik) deneyimleri, son 
teknoloji oyuncu 
ekipmanları da Ga-
meX 2022 Ulusla-
rarası Dijital Oyun 
Fuarı’nda yerini 
alıyor. Eğlence dolu 
fuar bugün sona 
erecek.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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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
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TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi 
Hayatlar” programında Hülya Koçyiğit’in 
konuğu olan  Nilgün Kasapbaşoğlu, “Sa-
natçının emeklisi olmaz. Evde oturma-
ya alışık değiliz. Pandemide iki sene 
boyunca evde olunca ruh sağlığım 
bozuldu dedim en sonunda” dedi

OTUR OTUR 
nereye kadar!

HÜLYA Koçyiğit’in konuğu olan 
Nilgün Kasapbaşoğlu, iki seneden beri 
pandemi sebebiyle evde olduğunu 

söyleyerek, “Sanatçının emeklisi olmaz. Evde 
oturmaya alışık değiliz. Pandemide iki sene 
boyunca evde olunca ruh sağlığım bozuldu 
dedim en sonunda. Bir işe yaramaz gibi 
hissediyorsun. Bir sürü yeni beceriler elde edi-
yorsun. Hamur nasıl açılır, örgü nasıl örülür? 
Okuyamadığın kitaplar devreye giriyor. Seyre-
demediğin filmlere bakıyorsun’’ dedi. Pandemi 
sebebiyle gelen tekliflere hayır dediğini ama 
artık hazır olduğunu söyleyen sanatçı ‘’Şu anda bir 
proje yok. Gelen şeylere hayır dedim. Ama artık 
başlıyorum” dedi. 

Gençleri seviyorum
“Ben her rolümde, içimin istemediği, içime sin-
meyen rolleri de içinde kendimin sevmesi gereken 
bir nokta bularak oynadım” diyen oyuncu ekip işi 
yaptıklarını söyledi. Oyuncunun iyi oyuncuyla oyna-
mayı istediğini belirten Nilgün Kasapbaşoğlu, “Rol 
arkadaşın ve o alışveriş önemli. Bazı gençler omuza 
bakıyorlar. ‘Ben buradayım, bana bakın omuzum 
orası’ diyorum. Göz göze oynamak çok önemli bir 
şey” diye konuştu. Tiyatroya ilginin çok olduğunu 
ifade eden Kasapbaşoğlu, “Bütün okulların, yüksek 
okulların tiyatro bölümleri oldu. Ama ben o genç-
lere üzülüyorum. Çünkü yapacak tiyatroları yok. 
Hepsi sadece aşkla gidiyorlar. Çok oyun seyrediyo-

rum. Gidiyorum minicik 
salonlar, salon kiraları 
çok yüksek. Yapıyorlar 
ve gençleri o yüzden çok 
takdir ediyorum. Beğen-
diğim ve çok iyi oyuncular 
var. İsmail Hacıoğlu’nu 
çok beğeniyorum. Çalışan 
gençleri seviyorum” ifade-
lerini kullandı. 

Sohbet etmek bitti
Sanal dünyayı sevmediğini 

ve teknolojiyi doğru kullanmak gerektiğine inan-
dığını belirten Kasapbaşoğlu, “Ben sanal dünyayı 
o kadar sevmiyorum, bir sürü ilişkilerin bittiğini 
görüyorsun. Tabi kullanıyoruz, yararlanıyoruz, bir 
şey soracağımız zaman açıyoruz ona soruyoruz. Bize 
yol gösteriyor ama o kadar. Resmimizi paylaşıyoruz 
işte o kadar. Bir yerde otururken görüyorum herke-
sin elinde bir telefon. Sohbet etmek bitti. Komşuluk 
bitti. Bir sürü güzel şey de gitti bu sosyal medyayla 
beraber. Her çocuğun elinde bir oyun. İsim şehir 
oynayan çocuklarız biz, kapı önlerinde oynayan 
çocuklarız biz. Şimdi çok elektronik bir şeye doğru 
gidiyor. Ben pek sevmiyorum. nimetleri var ama 
ben sevmiyorum. Doğru kullanmak gerektiğine 
inananlardanım diyeyim” açıklamasını yaptı. 

TÜRK Edebiyatının tecrübeli kalemle-
rinden genç yazarlara kadar birçok ismi 
bir araya getiren 6. Haliç Genç Edebiyat 
Günleri, Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 
gerçekleşecek bir programla başlayacak. 
Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, 
geliştirmek; okumaya ve yazmaya teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen etkinlik 25 - 28 
Mayıs tarihleri arasında devam edecek. 
Etkinlik kapsamında; usta ve genç yazarla-
rın. akademisyenlerin katılımları ile söyleşi 
programları yapılacak.

25 Mayıs Çarşamba günü Zal Mahmut 
Paşa Külliyesi’nde düzenlenecek olan ilk 
oturumun onur konuğu ise yazar Mehmet 
Doğan olacak.

Cumartesi bitiyor
Açılış programının ardından başlayacak 
olan oman oturumunun konukları ise Gü-
ray Süngü, Yasemin Karahüseyin, Meliha 
Öz ve İsmail Özben olacak. Hikaye oturu-
munda Yıldız Ramazanoğlu, Ümit Kök-
sal, Hümeyra Yabar ve Erhan Genç; şiir 
oturumunda Ahmet Murat, Tuba Kaplan, 
Güven Adıgüzel ve Aykağan Yüce; dene-
me oturumunda Osman Bayraktar, Zeynep 
Merdan, Dursune Isra Çınar ve Dursun Çi-
çek yer alacak. Ayrıca 28 Mayıs Cumartesi 
günü Eyüpsultan Belediyesi Yazı Akade-
misi ve Okuma Atölyesi yıl sonu kapanış 
programı da gerçekleştirilecek.

ÇAĞDAŞ Yaşamı 
Destekleme Derneği 
(ÇYDD) üyeleri ve 

gençlerinin yanı sıra Prof. Dr. 
Türkân Saylan’ın sevenlerinin 
yoğun katılım gösterdiği anma 
ve ödül töreninin sunuculuğunu 
sanatçı Berna Laçin üstlendi.  
Laçin, “Bugün, Atatürk’ün açtığı 
yolda bize ışık tutan gerçek bir 
Cumhuriyet kadınını, Prof. Dr. 
Türkân Saylan’ı anmak üzere bir 
araya geldik.  Bu törenin sunum 
görevinin bana verilmiş olmasın-
dan dolayı, büyük mutluluk ve 
onur duyuyorum. Dilerim uzun 
yıllar birlikteliğimiz sürer” dedi.

Hep bizimlesin
Tören, Prof. Dr. Türkân Say-
lan’ın anısına hazırlanmış, Çağ-
daş Yaşam’ın hayatına dokundu-
ğu kişi ve gençlerin düşüncelerini 
anlatan belgesel gösterimiyle 
başladı. Gösterimin ardından 
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. 
Ayşe Yüksel açış konuşmasını 
gerçekleştirdi. Başkan Prof. Dr. 
Yüksel, ÇYDD’nin 33 yıldır 
devam eden çağdaşlık yolcu-
luğunu; gelişimini ve yaşanan 
tüm zorluklarla nasıl mücadele 
ettiğini izleyicilerle paylaşarak 
“Türkân Hocamız, Çağdaş 

Cumhuriyet değerlerine bağlı 
bir bilim insanı olarak çıktığı 
hekimlik yolculuğunda ilk olarak 
cüzzam hastalarına umut oldu, 
tedavilerini gerçekleştirdi. Daha 
sonra bu hastaların tedavi sonra-
sında eğitim ihtiyaçlarına destek 
olarak onların geleceğine ışık 
tuttu. Bu yolculukta, kız çocukla-
rının okula gönderilmediğini fark 
eden Türkân Saylan, her zaman 
“sorunun değil, çözümün bir 
parçası ol” düşüncesiyle hareket 
ederek ülkemizdeki kız çocukla-
rının eğitime ulaşmasını sağladı. 
Bugün, ÇYDD çatısı altında, 
sizlerin desteği ile birlikte 104 
bin kız öğrencimize burs desteği 
sağlamış bulunuyoruz. O’ndan 
öğrendiklerimizle Çağdaş Tür-
kiye için, gençlerimiz ve çocuk-
larımız için çalışmaya devam 
ediyoruz. Türkân Saylan, 
hep bizimlesin” sözleriyle 
konuşmasını sonlandırdı.

Ödüller verildi
Ardından 12. Türkân Say-
lan Sanat ve Bilim Ödülleri 
sahipleriyle buluştu. İlk 
olarak Bilim Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. Ca-
nan Atılgan tarafından 
12. Türkân Saylan Bilim 

Ödülü’nün sahibi açıklandı. 
Ödülün sahibi, Koç Üniversite-
si’nde psikiyatri alanında çalışma 
yapan Doç. Dr. Deniz Ceylan 
oldu. Doç. Dr. Ceylan’ın konuş-
ması ardından Sanat Ödülü’nü 
açıklamak üzere ÇYDD Genel 
Başkan Yardımcısı Lale Pilatin 
sahneye çıktı. 12. Türkân Saylan 
Sanat Ödülü için ÇYDD Genel 
Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel,  
Seçici Kurul Başkanı Turhan 
Günay, Sezer Ateş Ayvaz, 
Nursel Duruel, Birsen Ferahlı, 
Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve 
Ayşe Sarısayın’dan oluşan seçici 
kurulun değerlendirmesi sonu-
cunda Sanat Ödülü’nün sahibi 
Alâmetler Kitabı eseriyle Gaye 
Boralıoğlu oldu. Tören, genç 
piyano sanatçısı Barış Kosku’nun 
piyano resitali ile sona erdi.

DIJITAL oyun dünyasının 
en yeni oyunları ve yüzbin-
leri peşinden sürükleyen 

fenomen oyuncuları, İstanbul TÜ-
YAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Uluslararası Dijital 
Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 
2022’de sahne aldı. Sabahın erken 
saatlerinden itibaren binlerce 
oyunseverin akın ettiği fuarın açılış 
gününde, en yeni dijital oyunlar 
ilk kez oyun tutkunlarıyla buluş-
tu. Birçok eğlenceli etkinliğe ev 
sahipliği yapan fuar, bugün sona 
erecek. Doğu Avrupa, Afrika 
ve Ortadoğu ve Türki Cumhuri-
yetlerin en kapsamlı dijital oyun 
fuarı olma özelliğini taşıyan ve 
oyun tutkunlarını bir kez daha 
buluşturan GameX, Rönesans 
Fuarcılık tarafından bu yıl 16’ncı 
kez düzenleniyor. GameX 2022’ye 

yerli ve yabancı dijital oyun firma 
ve markaları katılıyor. Muhteşem 
şovlar eşliğinde, PC ve konsol 
oyunları, eşsiz simülatör ve VR 
(Sanal Gerçeklik) deneyimleri, 
son teknoloji oyuncu ekipmanları, 
fenomen haline gelmiş Youtuber 
ve Streamerlar, çarpıcı cosplay 
etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye 
ürünler, seminerler, paneller ve 
atölye çalışmaları da GameX 2022 
Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın 
etkinlikleri arasında yer alıyor. 

Her gün büyüyor
Fuarın açılışını Rönesans A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı H. 
İsmet Göksel ve TÜYAP Fuar-
cılık Grubu Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü birlikte yaptılar. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın da coşku ile kutlan-

dığı açılış töreninde bir konuşma 
yapan Rönesans A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel, 
dijital oyun sektörünün Türkiye’de 
de her yıl artan büyük bir geliş-
me içinde olduğunu belirterek 
“Sektörümüz gün geçtikçe dünya 
üzerinde önemli bir potansiyel 
olmaya başladı. 2021 yılında 
küresel oyun sektörü 180,3 milyar 
dolara ulaşarak önceki seneye 
göre yüzde 1,4’lük bir artış gös-
terdi. Sektör büyüklüğünün 36,7 
milyar dolarla yüzde 20’lik kısmını 
bilgisayar oyunları oluşturuyor. Bu 
büyümede pandeminin de etkisi 
görüldü. Evlere kapanan oyunse-
verler sektörün devasa büyüklüğe 
ulaşmasının önünü açtı. GameX 
2022’de bu sektörleri oluşturan 
Türk ve yabancı firmalar bir arada 
olacak. Bu yıl da çok sayıda yaban-

cı firmayı ağırlıyoruz” dedi. Her yıl 
on binlerce oyun severin katıldığı 
GameX’e bu yıl aynı zamanda 
19 Mayıs 2022 Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nda 
gençleri de buluşturdu. Bölgenin 
en büyük cosplay yarışmasının ve 
turnuvalarının da gerçekleşeceği 
GameX’te ziyaretçiler hem büyük 
ödül için yarışacak hem de birbi-
rinden renkli görüntülere tanık 
olacak. 21 Mayıs Cumartesi günü 
PUBG Mobile standında Aleyna 
Tilki konserinin gerçekleşeceği 
GameX 2022’de oyun etkinlikle-
rinin yanı sıra ödüllü turnuvalar, 
cosplay yarışmaları, konserler ve 
çok daha fazlası olacak. Ayrıca 
500 bin TL ödüllü Türkiye’nin en 
büyük topluluk turnuvası PUBG 
Mobile Yükselen Yıldızlar’ın finali 
de GameX 2022’de düzenlenecek. 

Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı dijital oyun fuarı GameX 
2022 büyük ilgi görüyor. Binlerce oyunsever uzun kuyruklar oluştu, 
kapıda izdiham yaşandı. Binlerce oyunseverin akın ettiği fuarın açılış 
gününde, en yeni dijital oyunlar ilk kez oyun tutkunlarıyla buluştu

EN iYiLER SECiLDi

EDEBiYAT ZAMANI

SIRADAN BSIRADAN BiiR R 
TUTKU DEGTUTKU DEGiiLL

ALEYNA COŞTURDU
Binlerce dijital oyunseverın akın ettiği Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı GameX 
2022’nin sürprizi Aleyna Tilki oldu. Aleyna Tilki oyun tutkunu binlerce gence konser verdi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Haliç Genç Edebiyat Günleri başlıyor

12. Türkân Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri, İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen 13. Türkân 
Saylan Anma Töreni’nde sahipleriyle buluştu. Bu yıl, bilim dalında ödülün sahibi Doç. Dr. Deniz 
Ceylan olurken sanat dalında Gaye Boralıoğlu’nun “Alâmetler Kitabı” adlı eseri ödüle değer görüldü



İSTANBUL’DA düzenlenen Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyonası 81 
kilo finalinde milli boksör Şen-
nur Demir, Khaija Mardi’yi 
mağlup ederek altın madal-
ya kazandı. Karşılaşmanın 
ardından Şennur Demir, 
basın mensuplarına 
açıklamalarda bulun-
du. Çok heyecanlı 
olduğunu ve bu 
şampiyonluğu yıl-
lardır beklediğini 
belirten Demir, 
“Çok heyecanlı-
yım. Sanki 39 yıldır 
bu anı bekliyormuşum. 
Ben gerçekten son nefesime, 
terimin son damlasına kadar mücade-
le ettim. 27-28 yaşında spora başladım, 
yıllardır bu anın hayalini kurdum. Bir 
sürü sakatlık geçirdim, bırakma evresine 
geldim. Yaşım çok olduğu için bırakmamı 
söyleyen çok kişi oldu. Ben 34 yaşında 
Dünya 3’üncüsü oldum, 36 yaşında ise 
Dünya 2’ncisiydim. 39 yaşında Dünya 
Şampiyonu oldum. Hiç kimse inandığı 
şeylerden vazgeçmesin. Ben inandım. Çok 
şükür Allah nasip etti” diye konuştu.

Türkiye olarak hak ettik
Kadın Milli Boks Takımı Kaptanı ola-

rak her daim takım arkadaşlarına destek 
olduğunu aktaran tecrübeli boksör, “Ben 
milli takım kaptanıyım. Ben en mutsuz 
olduğum anda bile bütün arkadaşlarıma 
güldüm. Beni üzgün görürlerse takımımın 
da morali bozulur diye ben hep güldüm. 
Hep arkadaşlarıma destek oldum. Hep-
sine teşekkür ediyorum. Okulum sabah 
bana bir video göndermiş. Öğrencilerime, 
hocalara teşekkür ediyorum. Bunu biz 
Türkiye olarak hak ettik. Basın mensup-
ları olmazsa bizi kimse bilmez. Basın, 
bizim elimiz, kolumuz, gözümüz. Sizin 
sayenizde 80 milyon kişi finale çıkıyoruz, 
80 milyon kişi seviniyoruz” ifadelerini 
kullandı.

İSTANBUL’DA düzenlenen Dünya Ka-
dınlar Boks Şampiyonası 66 kilo finalinde 
Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh’ı mağlup 
ederek altın madalya kazanan milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın ardından 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Yeni sıklette madalyanın peşinde koştukları-
nı ve bunu başardıklarını belirten Sürmeneli, 
“Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaştım. 
Çok büyük tecrübe benim için. Buraya yeni 
sıkletlerde yeni umutlarla geldik. Allah 
çalışana, kalbi güzel olana veriyor. Çok 
sabrettim, çok aç uyudum, çok susadım. Dün 
maçları izledim, antrenman yaptım. Maçları 
izledikten sonra tartıldım. 200 gramım vardı, 
oturdum ağladım. Yemek yemek istiyordum, 
yiyemiyordum. Kendime, ‘Sabret, yarın altın 
madalyadan sonra hepsini unutacaksın’ 
dedim. Unutmadım ama biraz hatırlıyo-
rum. Şu İstiklal Marşını okutmak, her şeyi 
unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal 
Marşını okutmak nasip olacak bize. Bu ak-
şam arkadaşlarımla, ailemle yemeğe gitmek 
istiyorum. Çünkü onları özledim. 2 aydır 
Trabzon’a gitmiyorum” diye konuştu.

Burada bir Türk kızı var
2024 Paris Olimpiyatları’nda tekrar altın 

madalya kazanmak istediğini belirten milli 
boksör, “Benim hırçınlığım sürdükçe 

o şampiyonluklar her zaman ge-
lecek. İnanan, çok çalışan, kafası 
mental olarak iyi olan bir Buse’yi 
ringde kimsenin yenebileceğini dü-
şünmüyorum. Daha çok başarıların 
geleceğini düşünüyorum. Önümüz-
deki hedefimiz 2024 Olimpiyatları. 

2’nci olimpiyat altın madalyamızı 
alıp ülkemize hediye etmek istiyoruz” 

ifadelerini kullandı. Seyircilere des-
tekleri için teşekkür eden Busenaz 

Sürmeneli, “Buraya gelen seyircilere 
zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar 

ve güzel vuruşlar yapıyorum. 
Onlara boksun ne kadar gü-
zel bir spor olduğunu, neler 
yapabileceğimi göstermek 
istiyorum. Bizi sadece 
Türkiye izlemiyor. Dün-
yada izleyen kişilere 

göstermek istiyorum ki 
burada bir Türk kızı 

var, deli ve agresif. 
Umarım onlara 

seyretmişim-
dir” şeklinde 

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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İstanbul’da düzenlenen Dünya 
Kadınlar Boks Şampiyonası, önceki 
gün oynanan final karşılaşmaları ile 

sona erdi. Şampiyonanın son gününde 
ringe çıkan milli boksörlerin tamamı 
altın madalya kazanma başarısı göster-
di. Günün ilk karşılaşmasında 50 kiloda 
Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombi-
yalı Ingrit Lorena Valencia Victoria’yı 
5-0 mağlup ederek altın madalyayı 
boynuna geçirdi. Günün ikinci karşı-
laşmasında ise 54 kiloda Hatice Akbaş, 
finalde Romanya’dan Lacramioara 
Perijoc’u 3-2 mağlup ederek dünya 
şampiyonu oldu. Günün 3’üncü madal-
yası ise Olimpiyat şampiyonu boksör 
Busenaz Sürmeneli’den geldi. Sürme-
neli, 66 kilo finalinde Charlie Cava-
nagh’ı bitime 45 saniye kala hakem 
kararıyla mağlup edip altın madalyayı 

elde etti. Günün son karşılaşmasında 
ise +81 kiloda Şennur Demir, final ma-
çında Faslı Khaija Mardi’yi 4-1 mağlup 
ederek kürsünün en üst basamağında 
yer alma başarısı gösterdi.

Takım halinde zirvede
Bu sonuçların ardından turnuvaya 12 

boksör ile katılan Türkiye’de 7 sporcu 
madalya kürsüsünde yer almayı ba-
şardı. Şampiyona boyunca başarılı bir 
grafik çizen milli takım, toplamda 5 
altın 2 bronz madalya kazanarak takım 
halinde zirvede yer aldı. Milli takım 
boksörlerinden Ayşe Çağırır, Buse Naz 
Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sür-
meneli ve Şennur Demir, altın madalya 
kazandı. Sema Çalışkan ve Elif Güneri 
ise bronz madalyanın sahibi oldu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

milli boksörle telefon görüş-
mesi gerçekleştirdi. Erdo-
ğan, milli boksörler Buse 
Naz Çakıroğlu, Hatice 
Akbaş, Busenaz Sürme-
neli ve Semanur Demir’in 
dünya şampiyonluklarını 
kutladı. Şampiyonlarla 
olan telefon görüşme-
sinde Erdoğan, “Tebrik 
ediyorum. Yanımda bakan 
arkadaşlarım var. Hepsinin 
selamı var ve ailelerinize en 
kalbi selamlarımı, sevgilerimi 
eşim dahil göndeririz. İnşallah 
en kısa zamanda sizleri külliyeye 
bekliyorum. Paris Olimpiyatla-
rında sizleri olimpiyat şampiyonu 
olarak kutlamak istiyorum” ifadele-
rini kullandı. DHA

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya 
kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Milli boksörler Buse Naz Ça-
kıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir dünya şampiyonu oldu

SPORLA HAYATI DEGISTISPORLA HAYATI DEGISTI

Çok sabrettim
çok aç uyudum!

SAMPIYONLAR

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bize 
Gençlik Haftası’nda, 19 Mayıs’ın hemen ertesinde çok büyük bir mut-

luluğu yaşattılar. 5 altın ve 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar hem de 
dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye’nin adını zirveye yazmadılar, 
kazıdılar” dedi. Kasapoğlu, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türki-

ye’nin ev sahipliğinde Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen Dün-
ya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın, 2 bronz madalya kazanan ay-yıldızlı 

sporcularla bir araya gelerek, madalya törenleri sonrası sporcuları tebrik etti. 
Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gurur tablosu. Gençleri-

mizin, kadın sporcularımızın ülkemize yaşattığı gurur tablosu bizler için çok 
büyük bir mutluluk. Tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Onlar 

bize Gençlik Haftası’nda, 19 Mayıs’ın hemen ertesinde çok büyük bir 
mutluluğu yaşattılar. 5 altın, 2 bronzla hem madalya rekoru kırdılar 
hem de dünya şampiyonluğuyla kadın boksunda Türkiye’nin adını 
zirveye yazmadılar, kazıdılar. Hem kendilerini hem de onlarda 

emeği olan hocalarını ve ailelerini tebrik ediyorum. Türkiye 
her alanda olduğu gibi sporda da zirveye oynuyor. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelinen nokta hepi-
mizi gururlandırıyor. Bu resimle, bu tabloyla gurur 
duyuyorum. Daha güçlü, daha başarılı yarınlara 
yürüyeceğiz. Milletimizi mutlu kıldıkları için 

her birine teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Türkiye’nin adını Türkiye’nin adını 
Zirveye kazıdılarZirveye kazıdılar

Son terime kadar mücadele ettim!

Kalça protezi ameliyatı olmasına rağmen yürümekte ve günlük faaliyetlerini yapmakta zorlanan Semra Arak’ın haya-
tı, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu’nda 6 aylık eğitim sonunda değişti

BAĞCILAR’DA yaşayan 3 
çocuk annesi Semra Arak, 
2020 yılında kalça protezi 

ameliyatı oldu. Tedavinin ardından 
bir süre baston kullanan Arak, 
ilerleyen süreçte hareket etmekte 
zorlanmaya başladı. Ev işleri-
ni yapamayan yardım olmadan 
dışarı çıkamayan Arak, yakınlarının 
tavsiyesiyle spor yapmaya karar 
verdi. Bağcılar Belediyesi Şehit 
Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür 
Merkezi Spor Salonu’na kaydını 
yaptırarak eğitmen Ayşe Aydın’ın 
kontrolünde spor yapmaya başladı.

Önceliğimiz ağrıları oldu
Arak’ın salona ilk geldiğinde hem 
psikolojik hem de fiziksel olarak 
kötü bir durumda olduğunu söyle-
yen Aydın, “Takip formu doldura-
rak işlemlere başladık. Önceliğimiz 
ağrıları oldu. Çünkü en ufak bir 
harekette rahatsızlık yaşıyordu. 
Sonra kilo üzerine yöneldik. Spor 
yaptıkça bacak açma oranı da arttı. 
Kaslarını güçlendirmek, kuvvet ant-
renmanı yapmak derken çok şükür 
güzle sonuçlar aldık. Bu süreçte bir 
yandan da doktor kontrolü devam 
ediyordu. Yürüyüşünün düzelmesi-
nin yanında psikolojisi de düzeldi. 
Şimdi özgüveni de yerine geldi” 

dedi. Hareketsizlik nedeniyle çok 
zor günler geçirdiğini söyleyen 
Arak ise yaşadıklarını şöyle anlattı: 

Öz kardeşim gibi
“Yürüyemiyordum. Çocuklarımın 
omuzlarına tutunarak dolaşıyor-
dum. Ne pazara gidebiliyordum 
ne de ev işlerimi yapabiliyordum. 
Eve hapsolmuş gibiydim. Bütün 
işler çocuklarıma kalmıştı. Buraya 
geldikten sonra hayatımda çok şey 
değişti. Ayşe hoca bana öz kar-
deşim gibi yardımcı oldu. 6 aylık 
disiplinli bir çalışmanın sonucunda 
iyileştim. Şimdi spor salonuna 
yürüyerek gidip geliyorum. Temiz-

lik ve alışveriş dahil bütün işleri 
kendim görüyorum. Vicdanen de 
bedenen de çok rahatladım. Adeta 
gençleştim diyebilirim. Ayrıca 
içime kapanık biriydim ve kimseyle 
pek iletişimim yoktu. Burada sos-
yalleştim. Çok mutluyum. Bize bu 
imkanı sunan herkesten Allah razı 
olsun.” Arak, geç tanıştığı ancak 
çok sevdiği sporu bırakmayacağını 
da sözlerine ekledi. 

BURAK ZİHNİ



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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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SPOR Toto Süper 
Lig’in son hafta maçında 
karşı karşıya gelen De-

mir grup Sivasspor ile Yukatel 
Kayserispor’un başkanları maç 
öncesi açıklamalarda bulundu. 
Demir Grup Sivasspor Başkanı 
Mecnun Otyakmaz, “Ana-
dolu’nun iki finalistinin ligin 
son karşılaşmasında hazırlık 
karşılaşması olacak gibi bir 
maçımız var. Kendilerini tebrik 
ediyorum ve hoş geldiler. Baş-
kanımızın vermiş olduğu mü-
cadeleyle çok değerli Kayse-
rispor ortaya çıktı. Çok önemli 
takımları eleyerek Ziraat 
Türkiye Kupası’nda finalist 
olarak rakibimiz oldular. İnşal-

lah perşembe günü Anadolu 
futbolunu temsilen çok güzel 
bir saygı çerçevesi içerisinde, 
futbolun ağırlıkta olduğu güzel 
bir karşılaşma olacak. Kendi 
adımıza biz kupayı kaldırmayı 
arzu ediyoruz. Güzel bir maç 
olmasını diliyoruz. Geçmişte 
yaşanan olay bir izdihamdır. 
Kayserispor ve Sivasspor bir-
birine düşman değildir. Kötü 
bir olay ve şehitlerimiz var. Bu 
maçı onlara armağan edelim” 
diye konuştu.

Kötü anılar unutulacak
Kayserispor Başkanı Berna 
Gözbaşı ise “Mecnun Baş-
kanımıza bizi ağırladığı için 

öncelikle teşekkür ediyo-
ruz. Sanırım son 22 yılda 
4 büyük takım 3 kere final 
oynamamış. Bunlardan biri 
de 2018 yılında Kayserispor 
ve Gençlerbirliği maçı. Bu 
durumda iki takımında zorlu 
mücadelelerle finale gelmesi 
çok önemli. Elbette birimiz 
kazanacağız ve birimiz kaybe-
deceğiz. Ancak bunun sonunda 
kazanan Anadolu futbolu ola-
cak. Bana göre final maçının 
en büyük özelliği bu olacak. 
Kazanan kaybedeni tebrik 
edecek ve ben dostluk içerisin-
de oynanacak bir maç temenni 
ediyorum. Geçmişte yaşanan 
bazı kötü olaylarımız var. İki 

camianın da bu maçı kol kola 
izleyerek bu anıları unuttura-
cak bir maç olur inşallah. Bu 
maçı geçmişte yaşanan kötü 
olaydaki şehitlerimize armağan 
edelim” ifadelerini kullandı. 
Bu arada 26 Mayıs’ta Ziraat 
Türkiye Kupası Finali’nde 
karşı karşıya gelecek Sivasspor 
ile Kayserispor’un ligin son 
haftasındaki mücadelesini ev 
sahibi Sivasspor, 2-1 kazanma-
yı başardı. Sivasspor’da Kerem 
Atakan Kesgin; 1 gol, 1 asist 
ile yıldızlaştı. DHA

SPOR 
Lig’in son hafta maçında 
karşı karşıya gelen De-

BİRBİRİMİZE DÜŞMAN DEĞİLİZ

Türkiye 15’li Ragbi Erkek 
Milli Takımı, Edirne’de 
sezonun en kritik maçı-

nı oynadı. Andorra, Sırbistan, 
Bulgaristan ve Bosna Hersek ile 
Avrupa Konferans 2 Güney Gru-
bu’nda mücadele eden milliler, 
galibiyet parolasıyla sahaya çıktı 
maçta rakibi ile 1-1 berabere 
kaldı. 25 Kasım Stadyumu’nda 
grupta kalmak için kritik bir 
maça çıkan milliler, öne geçtikleri 
maçta üstünlüğünü koruyamadı 
ve sahadan beraberlikle ayrılarak 
grupta kalma şansını yitirdi. Mü-
cadeleyi, Edirne Valisi Hüseyin 
Kürşat Kırbıyık ve Türkiye Ragbi 
Federasyonu Başkanvekili Bülent 
Güler ile çok sayıda sporsever 
izledi. Grupta Bosna Hersek ile 
son iki sırayı paylaşan milliler, 
kritik maça 1 hafta boyunca 
Edirne’de hazırlandı. İlk 40 
dakikayı, 12-0 geride kapatan 
Türkiye ikinci yarıya daha ofan-

sif bir anlayışla başladı ve skoru 
19-12’ye getirdi. Milliler, maçın 
son çeyreğinde Bosna Hersek’in 
bulduğu sayıya engel olamadı ve 
durum 19-19’a geldi. Maçın son 
dakikalarından sayı çıkmayınca 
maçtan berabere ayrılan Türkiye 
15’li Ragbi Milli Takımı, Gelişim 
Ligi’ne düştü.

Geri, döneceğiz
Ellerinden gelenin en iyisini 
sahaya yansıtmaya çalıştıklarını 
dile getiren Milli takım koçu 
Cherokee Slyvain Ngue, “En iyi-
mizi ortaya koymaya çalıştık, yeni 
oyuncularımız savaştı. Bugün 
yeterli olmadı, galibiyet lazımdı 
ama berabere kaldık. Aslında bu 
bir kayıp değil ama yine de bir 
alt gruba düştük. Bunun için çok 
üzgünüz. Fakat bu bir oyun. Zayıf 
noktalarımızı biliyoruz. Bundan 
sonra yapmamız gereken çalışıp 
geriye daha güçlü dönmek. Bütün 
sorumluluğu ben üstleniyorum 
çünkü bu takımın teknik sorum-

lusu benim. Bundan sonra yap-
mamız gereken yolumuza devam 
etmek ve daha güçlenmek” dedi.

İstedik ama olmadı
Sahadan galip ayrılmak istedikle-
rini fakat başaramadıklarını söy-
leyen takım kaptanı Yasin Bakar, 
“İlk yarı açılamadık, geriye düş-
tük. İkinci yarı galibiyeti yakala-
dık ama olmadı. Bir yıl altta kalıp 
tekrar buraya geri geleceğiz. Çok 
fazla yeni bir spor Türkiye’de. En 
az 50 yıllık rakiplerimiz var, bizim 
ise en fazla 10 yıllık geçmişimiz 
var. Türkiye’de altyapımız var. 
Yurtdışından antrenörlerimizi 
getirttik, kendi antrenörlerimizi 
yetiştiriyoruz. Hakem getirip 
kendi hakemlerimizi yetiştiriyo-
ruz. Bunlarla birlikte yavaş yavaş 
gelişiyor. Artık ortaokula kadar 
indik. Üniversite bazında çok 
ragbi takımımız var ama burada 
destek önemli. Ne kadar çok 
destek o kadar çok ragbi takımı 
olacak” diye konuştu. DHA

Türkiye 15’li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Grubu’nda Edirne’de karşılaştığı 
Bosna Hersek ile 19-19 berabere kalarak bir alt lig olan Gelişim Ligi’ne düştü. İlk 40 dakikayı, 12-0 
geride kapatan Türkiye ikinci yarıya daha ofansif bir anlayışla başladı ve skoru 19-12’ye getirdi

Selvinaz’danSelvinaz’dan
büyük başarıbüyük başarı

ŞampiyonaŞampiyona
BAŞLADIBAŞLADI

Merkezefendi ilçesinde muhasebeci 
baba ve ev hanımı annenin çocuğu 
olan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, daha 

önce tekvando, karete, basketbol, futbol gibi 
çeşitli spor dallarıyla uğraştı. 18 ay önce 1200 
Evler Mahallesinde bir spor kulübüne başlayan 
Selvinaz Cura, burada kick boksa merak sardı. 
Antrenör İsmail Kol, öğrencisi Cura’daki kick 
boks yeteneğini fark edip, çalıştırmaya başladı. 
Liseyi de açıktan okuyan Cura, 18 ay gibi kısa 
bir sürede çok iyi çalışarak kick boks sporunda 
katıldığı il ve bölgesel yarışmalarda birincilik 
elde etti. Daha sonra Ordu’da düzenlenen 
yarışmaya katılan Cura, Türkiye ikinciliği elde 
etti. Ardından ilk kez uluslararası bir yarışma-
ya katılan Cura, İstanbul’da düzenlenen 7’nci 
Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası gençler 
kategorisinde kendi kilosunda tüm rakiplerini 
yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madal-
ya kazandı. 

Çok gurur vericiydi
Selvinaz Cura, 18 ay gibi bir sürede ilk kez 
katıldığı yarışmada dünya şampiyonu olmanın 
mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Daha önce 
başka spor dallarıyla uğraştım. Ancak kick 
boksa 18 ay önce başladım. Bu spora başlarken, 
özellikle annem ve çevremdekiler erkek sporu 
olduğunu ve başka spor yapmamamı istediler. 
Ama ben yılmadım ve spora devam ettim. İlk 
başlarda antrenmanlar zor geçti. Sonuna kadar 
inanarak başladım ben bu sürece. Tüm rakiple-
rimi yeneceğimi bilerek başladım. İlk rakibimi 
aldığımda biraz öz güven geldi. ‘Yapabilirim’ 
diye düşündüm, ardından sırasıyla hepsi geldi. 
Hepsini yenmeyi başardım. Öncellikle bu kupa-
nın benim olması gerektiğini biliyordum. Çok 
inandım, azmettim ve başardım. Hiçbirine ku-
lak asmadım. Kendi bildiğim yolda ilerlemeye 
devam ettim. İstanbul’da düzenlenen kick boks 
şampiyonasında şampiyon oldum. Ayrıca çift 
branştan katılmıştım 
ve dünya ikinciliği 
kupam var. Birçok 
yabancı rakibimi 
yendim. İlk başlarda 
gözüme korkunç 
geliyordu. Yeneme-
yeceğimi düşünü-
yordum. İnandım 
tek tek yendiğimi 
gördüm. Çok gurur 
vericiydi. Hedefim 
milli formayı giyip, 
ülkemi temsil etmek” 
dedi. 

Merkezefendi 
baba ve ev hanımı annenin çocuğu 
olan 17 yaşındaki Selvinaz Cura, daha 

Denizlili Kick Boks sporcusu 17 yaşındaki 
Selvinaz Cura, çevresindekilerin erkek sporu 
diye girmesini istemedikleri kick boks sporunda 
sadece 18 ay gibi kısa bir sürede yaptığı antre-
manlarla kendi kategorisinde ilk kez katıldığı 
yarışmada dünya şampiyonu olmayı başardı

EDİRNE’DE toplam 3 etapta 21-22 
Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampi-
yonalarda, Avrupa Gençler Motokros 

Şampiyonası, Doğu Avrupa Motokros Şampi-
yonası ve Türkiye LIQUI MOLY Motokros 
Şampiyonası koşulacak. Türkiye’nin yanı sıra 
aralarında Yunanistan, Bulgaristan gibi 5 
ülkeden 58 yabancı 94 Türk, sporcunun katı-
lımıyla, Musabeyli Pistinde, bu sabah antren-
man ve sıralama turlarıyla başladı.

152 sporcu katılıyor
Edirne Motorsporları Kamp ve Karavan 
Merkezi Motokros Pisti, 3 ayrı şampiyonaya ev 
sahipliği yapıyor. Bugün de devam edecek olan 
Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Doğu 
Avrupa Motokros Şampiyonası ve Türkiye 
LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası bu 
sabah sporcuların piste antrenman ve sıralama 
yarışları ile başladı.Şampiyonalara Türkiye’nin 
yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Moldova ve Makedonya’dan 58 yabancı olmak 
üzere toplam 152 sporcu katılıyor. Avrupa’dan 
ve Türkiye’den önemli sporcuların katılımıyla 
yapılacak şampiyonalar, MX, MX1, MX2 (Ju-
nior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 
85 cc ve kadınlarda düzenlenecek. 22 Mayıs 
Pazar günü iki etap halinde start verilecek 
yarışlar ödül töreniyle tamamlanacak.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Yukatel Kayserispor 
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, ligin son maçı öncesinde ortak basın açıkla-
ması yaptı. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali öncesi dostluk mesajı veren 
her iki başkan “Kayserispor ve Sivasspor birbirine düşman değildir” dedi

BARIŞ KIŞ

TAKIMIN maça tutuk başladı-
ğını ve ufak hatalar nedeniyle 
galibiyeti kaçırdığını belirten 
Türkiye Ragbi Federasyonu 
Başkanvekili Bülent Güler, 
“Müsabakaya tutuk başladık, 
çok ufak tefek hatalardan kay-
naklı maç berabere bitti ama 
tüm oyuncu arkadaşlarımızı, 
teknik heyetimizi tebrik ediyo-
rum. Bundan sonraki süreçte 
de bu çıkış olarak düşündü-
ğümüz oyunumuzu devam 
ettireceğiz. Rakibi de kutluyo-
rum. Çok büyük sakatlığımız 
da olmadı, bu da sevindirici. 
Bundan sonraki süreçte daha 
iyi çalışıp daha hedefimize doğ-
ru, ragbiyi yaymaya, iyi şekilde 
tanıtmayı, geliştirmeyi düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Ragbiyi yaymaya
devam edeceğiz

Abdülkadir’e çılgın teklif!

EDİRNE’DE 
Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampi-
yonalarda, Avrupa Gençler Motokros 

TRABZONSPOR ‘un 
şampiyonluğunda Ab-
dülkadir Ömür’ün payı 

yadsınamaz. Bu sezon en golcü 
sezonunu yaşayarak kariyer 
rekoru kıran Abdülkadir Ömür, 
şampiyonluğun mimarlarından 
oldu ve haliyle transferin de 
gözdesi konumuna geldi. Fran-

sız basınında yer alan haberlere 
göre Marsilya, Ömür için 12 
milyon euroyu gözden çıkardı. 
Fransızlar genç futbolcu hak-
kında “Valbuena etkisi yapar” 
yorumunu yaparken, teklifin 
resmiyet kazanması halinde bor-
do-mavili kulübün rakamı kabul 
edeceği belirtiliyor. Öte yandan 

22 yaşındaki futbolcuya Marsilya 
dışında Nice de talip. Bu sezon 
bordo-mavililerle çıktığı 33 
maçta 7 gol-4 asistlik bir perfor-
mans ortaya koyarak en verimli 
sezonunu geçiren Abdülkadir 
Ömür’ün Transfermarkt verile-
rine göre güncel piyasa değeri 9 
milyon 500 bin euro.

TRABZONSPOR 
şampiyonluğunda Ab-
dülkadir Ömür’ün payı 
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi. 

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmam Hatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuz marşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı. DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

22 MAYIS 2022 PAZAR

“Aydınlık Rıhtımın Feneri” Zülfü 
Livaneli, Esenyurt Belediye-
si’nin düzenlediği etkinlik ile 

sevenleriyle buluştu. Esenyurt Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen etkinliğe Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 
CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, 
Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk 
Günerhan, Hayrettin Babahan, Veysel Bal, 
Halis Şimşek, Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, 
CHP İlçe Yönetimi, Belediye Meclis üye-
leri ve yüzlerce Esenyurtlu katıldı. Esen-
yurt Belediyesi çocuk korosunun “Leylim 
Ley” türküsünü seslendirmesiyle başlayan 
etkinlik, Nebil Özgentürk’ün “Livaneli” 
belgeseli ile taçlandı. Sunay Akın’ın mode-
ratörlüğü ve Ferhat Livaneli Orkestrası’nın 
performansı eşliğinde akıllara kazınan 
bir söyleşi gerçekleştiren Zülfü Livaneli, 
Esenyurtlulara keyifli anlar yaşattı. Müzik, 
edebiyat ve sinema alanında birçok değerli 
eserin sahibi olan Livaneli’nin yoğun ilgiyle 
karşılanan söyleşisi, yüzlerce Esenyurtlu ile 
birlikte en sevilen bestelerini seslendirme-
siyle sona erdi. Sahneye çıkarak teşekkür 
konuşması yapan Başkan Bozkurt, Zülfü 
Livaneli, Sunay Akın ve orkestra şefi Fer-
hat Livaneli’ye çiçek takdim etti.

Beraber var olacağız
Sahnede konuşma yapan ve Zülfü Livane-
li’ye teşekkürlerini sunan Başkan Bozkurt, 
“Mekânlar insanlarla güzelleşiyor, top-
raklar insanlarla yurt oluyor. Biz de hep 
beraber bu ülkeyi sevgili Zülfü Livaneli’nin 
dediği gibi güzelliklerle kurtaracağız, hep 

beraber güzellikleri yaşatacağız. Beraber 
var olacağız, iyi ki varsınız. Ülkemizde ve 
dünyanın birçok yerinde zaman zaman 
karanlıklar ve zorluklar oluşuyor. Ve biz, 
tutunacak dal bakarız. O karanlıkların 
yaşadığı topraklarda ışık ararız. Sevgili 
Zülfü Livaneli, ‘Aydınlık Rıhtımın Feneri’ 
olarak her zaman yaşamımızda yer almıştır. 
Hepimizin yaşantısında ayrı bir yeri var 
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hangisini anlatacağız?
Esenyurt’ta olmaktan mutluluk duyduğu-
nu söyleyen Zülfü Livaneli, “Esenyurt’u 
bambaşka bir şekle dönüştürmeye çalışı-
yorsunuz. Bizim vazifemiz sizin yanınızda 
olmak, arkanızda olmak” diyerek Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a 
teşekkür etti. Livaneli’yi Esenyurt’ta an-
latmaktan dolayı çok memnun olduğunu 
belirten Sunay Akın, “Esenyurtluların katı-
lımıyla çok güzel bir sanat şöleni oldu. Ama 
Zülfü Livaneli’yi anlatmaya zaman yetmez, 
iki saat hiç yetmez. Onun o eşsiz bestelerini 
mi anlatacaksınız, yoksa harika filmlerini 
mi, bitmesin dediğimiz romanlarını mı 
hangisini anlatacağız? Elbette ki Ferhat 
Livaneli Orkestrası sanatseverlere mükem-
mel bir gece sundu. İnsanlar çok duyarlıydı. 
Mükemmel insanlar vardı, bitsin istemedik. 
Kendimi çok şanslı hissediyorum, çünkü 
Livaneli bu dünyaya yüz yılda bir gelen sa-
natçılardan biri. Bu denli başarılı, duyarlı, 
sadece ülkemizde değil kendini dünyaya 
kabul ettiren, dünya tarafından sevilen bir 
insanı sahneden iki saatte anlatmaya çalış-
tım. Hayatımın en zor gecesiydi” dedi.

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından 
kabul edilen 22 Mayıs Uluslararası Bi-
yolojik Çeşitlilik Günü bu yıl, “Tüm ya-
şam için ortak bir gelecek inşa etmek” 
temasıyla kutlanırken, TEMA Vakfı, 
ortak geleceğin, ancak her bir canlının 
yaşam hakkının korunmasıyla sağla-
nabileceğini belirtti. Vakfın Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bugün-
kü nesillerin davranışlarının gelecek 
kuşakların yaşam kalitesini doğrudan 
etkileyeceğinin altını çizdi.  

Hizmetleri unutuyoruz
Deniz Ataç; biyolojik çeşitliliği koruma-
nın, ancak bu ağlardaki tüm yaşamların 
korunması ile sağlanabileceğini vurgu-
ladı. Ataç; “İnsanların su, hava, gıda 
gibi temel ihtiyaçları, sağlığı ve refahı, 
biyolojik çeşitliliğe bağlıdır. Hayvancılık 
için gerekli yem, kullandığımız enerji, 
ilaç ve daha birçok ihtiyaç, doğadaki 
canlılar sayesinde karşılanıyor. Örneğin 
hala 2 milyardan fazla insan ısınma, 
ısıtma, pişirme ihtiyaçlarını doğadan 
karşılıyor. Yaklaşık 4 milyar insan doğa-
dan elde edilen ilaçlarla sağlık buluyor. 
Başta antibiyotikler olmak üzere yaygın 
olarak kullanılan 150 ilacın yüzde 57’si, 

kanser tedavisinde kullanılan ilaçların 
yaklaşık yüzde 70’i doğadan sağlanıyor. 
İklimin düzenlenmesi, su döngüsü ve 
atmosferde oksijen dengesi, canlılar 
arasındaki hassas dengelere bağlı. 
Fakat tüm bunlara rağmen ne yazık ki 
çoğu zaman doğanın bize sunduğu bu 
eşsiz hizmetleri unutuyoruz” dedi. 

Tehlike altındalar
Ataç, bugün insanların karasal ekosis-
temlerin yüzde 77’sini (buzul alanlar 
hariç), denizlerin ise yüzde 87’sini 
çeşitli derecede etkilediğini ve bunun 
sonucunda  toplam bitki varlığının 
yüzde 50, memeli türlerinin ise yüzde 
83 azaldığını ifade etti. “İnsanların 
neden olduğu iklim değişikliği, aşırı 
avlanma ve yararlanma, kirlilik ve başka 
ekosistemlerden getirilen işgalci türler 
nedeniyle biyolojik çeşitlilik hızla azal-
maya devam ediyor. Sadece son birkaç 
yüzyılda omurgalı canlılarda görülen 
tür kayıpları, geçmiş dönemde yaşanan 
tür kayıplarının 100 katı oldu” şeklinde 
konuşan Ataç, dünyada bilinen ve de-
ğerlendirme yapılan türlerin yüzde 25’i, 
yani yaklaşık 1 milyon türün neslinin 
tehlike altında olduğunu söyledi.

BARIŞ KIŞ

CAGLA SIKEL 
HEDEF SASIRTTI!
ÜNLÜ manken Çağla Şıkel, önceki gece ablası 
ve arkadaşlarının olduğu bir grup ile birlikte 
Etiler’de görüntülendi. Mekan çıkışında 
gazetecileri fark eden Şıkel, hızlıca araba-
sına yöneldi.b Şıkel, ardından iki erkekle 
bulunduğu sokağın köşesinde yeniden bir 
araya geldi. Hedef şaşırtmak isteyen Şıkel, 
daha sonra Bebek’teki bir otelde bulu-
şarak, içeri arkadaşlarıyla birlikte girdi. 
Öte yandan Çağla Şıkel, geçtiğimiz ay-
larda da gizemli bir erkekle objektiflere 
yansımıştı. Mekan içerisinde samimi 
oldukları görülen Şıkel’i yanındaki 
arkadaşı bir an olsun yalnız bırak-
mamıştı. Üç saat süren eğlencede 
gizemli arkadaş, ünlü mankeni 
çıkış kapısına kadar yalnız bırak-
mamıştı. Gizemli kişi, Çağla Şı-
kel’in elinden tutarak, kapıya 
kadar getirmişti.

Esenyurt Belediyesi, Zülfü Livaneli’yi Esenyurtlularla buluşturdu. Sunay Akın’ın modere ettiği etkinlikte Nebil Özgentürk’ün Livaneli belgeseli ve Ferhat Livaneli 
Orkestrası’nın performansı eşliğinde keyi� i bir söyleşi gerçekleştiren Zülfü Livaneli, “Esenyurt’u bambaşka bir şekle dönüştürmeye çalışıyorsunuz” dedi

LLiiVANELVANELii RUZGÂRI RUZGÂRI
Yanan alanlar 
YEŞİLLENİYOR
HEYBELİADA’DA bir yıl arayla 
çıkan iki büyük yangında 13 hek-
tar alan küle dönmüştü. Yanan 
bölgeler küllerden arındırıldı. 
Her iki alana da Orman Bakanlı-
ğı Genel Müdürlüğü tarafından 
fidanlar dikildi. Boy atan fidan-
lar sayesinde bölge kurak bir 
görüntüden kurtulup, eskisi gibi 
yeşile dönmeye başladı. Önce-
likle yanan bölgeler küllerden 
arındırıldı. Her iki alana da Or-
man Bakanlığı Genel Müdürlüğü 

tarafından fidanlar dikildi. 2021 
yılında yanan bölgeye 9 bin 200 
fidan, 2020 yılında yanan bölge-
ye 6 bin 750 fidan dikildi. Alanın 
temizlenmesinden sonra fidanlar 
toprakla buluşturuldu. Geçen yıl 
bölgeye dikilen fidanlar büyü-
meye başladı. Boy atan fidanlar 
sayesinde bölge kurak bir görün-
tüden kurtulup, eskisi gibi yeşile 
dönmeye başladı. 2020 yılında 
dikilen fidanlar sayesinde ise 
bölge yeşile döndü.

Onlar yoksa biz de yokuzOnlar yoksa biz de yokuz
TEMA Vakfı, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde, biyolojik çeşitliliğin doğanın 
sağlığına olduğu kadar insan sağlığına da çok önemli etkileri olduğunu vurgularken, 
insan yaşamının doğa ve doğadaki canlı çeşitliliği sayesinde var olabildiğini hatırlattı


