
Küresel Parlamenter Göç Konferan-
sı'nda 'Dünyada En Fazla Yerinden

Edilmiş İnsan Barındıran Ülke Olarak 
Türkiye Tecrübesi' başlıklı panelde konuşan
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 
“1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü 

sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede
13 bölgede yerleşim alanları kurula-
cak ve içlerinde sadece konutlar 
değil, ticarethaneler, diğer sosyal 
mekanlar, yönetim merkezleri 
bulunacak” dedi. I SAYFA 5
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Feneryolu Mahallesi'nde geçtiği-
miz cuma günü saat 16.00 sırala-

rında, eşi ve 4 yaşındaki oğlu Kerem ile
birlikte yürüyüş yapan TV yönetmeni
Alican Güven'e, yolun karşısına geçmek
isterken hızla gelen bir otomobil çarptı.
Güven çarpmanın etkisiyle oğlunun
bulunduğu bebek arabasını son anda
yolun karşısına doğru iterek, yere düştü.
Güven'e çarpan 34 AY 359 plakalı 
otomobilin sürücüsü, hızla uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 
Güven'in vücudunda ezikler olduğu 
belirlenirken, hastaneye kaldırılarak, 
tedavi altına alındı. Güven, kendisine
çarptıktan sonra kaçan sürücüden 
şikayetçi oldu. I SAYFA 3
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MHP lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

konuştu. “Cumhur İttifakı Türki-
ye’nin her yerinde milletiyle oturup
kalkıyor” diyen Bahçeli, “Gittiğimiz
her yerde gördüğümüz gerçek şudur;
2023’te Cumhur İttifakı sandıktan

açık ara farkla 
çıkacaktır. Cum-
hurbaşkanımız
Erdoğan yüzde
50’yi fersah 
fersah aşan bir
oranla yeniden
Cumhurbaşkanı
seçilecektir” 
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Büyük farkla
kazanacağız

BAHÇELİ’DEN SEÇİM TAHMİNİ

PARK YÜZÜNDEN
KAVGA ÇIKTI

Bahçelievler Belediyesi ile İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında,

ilçedeki park çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.
Bahçelievler Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahalle-
si'ndeki Şehit Yarbay Cesur Parkı'nda vatandaşların
talebi üzerine çalışma başlattı. Çalışma yerine gelen
İBB ekipleri, parkın yanında bulunan Büyükşehir
Belediyesince istimlak edilerek yıkılan konutların 
yerinde ve parkta kendilerinin yakın zamanda 
çalışma başlatacaklarını öne sürdü. Bahçelievler 
Belediyesi ekipleri de İBB'ye ait olan yerde değil, 
halihazırda belediyelerine ait parkta temizlik 
çalışması yaptıklarını belirtti. Parktaki çalışma 
nedeniyle ekipler arasında tartışma çıktı.
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Tartışmaya vatandaşların da dahil olmasıyla
İBB ve Bahçelievler Belediyesi zabıtaları 

arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olaya müda-
hale eden Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı
Helin Görgül ile CHP'li Meclis Üyesi Rüştü Oğuz,
durumu yatıştırdı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri,

İBB ekiplerinin itirazına rağmen çalışmalarını
sürdürüyor. Kısa bir zaman önce de Üsküdar
Salacak sahilinde İBB ve ilçe zabıtası arasında
kavga çıkmış, yaralananlar olmuştu. Her iki taraf
da alanın kullanımı üzerinde hak iddia ederken,
gerginlik sırasında taraflar yumruk yumruğa 
birbirine saldırmıştı. İBB zabıtasının, meslektaş-
larına göz yaşartıcı sprey sıkması dikkat çekmişti. 
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Son günlerde İBB zabıtası ile ilçe belediyelerinin zabıtaları arasında
devam eden kavga silsilesine bir yenisi eklendi. Üsküdar’dan 
sonra Bahçelievler’de de çalışma yapılan Şehit Yarbay Cesur Parkı
nedeniyle zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Vatandaşların da
dahil olduğu gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü

İTO’dan ekmek 
fiyatı açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı Avdagiç, İstanbul'da

ekmeğin 5 TL olacağına yönelik 
iddialara cevap verdi. Açıklamada,
basında yer alan ve İstanbul’da 
ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına
yönelik haberlerin gerçeği yansıtma-
dığı bildirildi. Avdagiç “İstanbul'da
İTO’ya bağlı fırınlarda 210 gram 
ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir.
Bunun dışında 'ekmeğe zam' 
haberlerine itibar edilmemesini
önemle rica ederiz” ifadesini kullandı.
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Başsavcılık
harekete geçti

Muğla Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, üniversite öğrencisi 

Pınar Gültekin'i (27) boğduktan
sonra varile koyup yakan Cemal
Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle
eziyet çektirerek ve tasarlayarak öl-
dürme' suçundan yargılandığı davada
aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasının haksız tahrik indirimi 
uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve
kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat 
kararlarının İstinaf Mahkemesi'ne 
taşınacağını açıkladı.
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Yeni başkan
Ali Koç oldu

Spor Toto Süper Lig’de 
mücadele eden kulüplerin

bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının
olağan genel kurul toplantısı sona
erdi. Kulüpler Birliği Vakfının Mas-
lak’taki ofisinde gerçekleştirilen top-
lantıda vakfın yeni başkanı tek aday
olarak seçime giren Ali Koç oldu.
Vakfın mevcut başkanı Trabzonspor
Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu,
daha önce yaptığı açıklamada bu
görevini bırakacağını ifade etmişti.

ç

SON ANDA 
KURTULDU!

Kadıköy'de 4
yaşındaki oğluyla
yolun karşısına
geçmek isteyen 
TV yönetmeni 

Alican Güven, hız
yapan otomobilin
altında kalmaktan
son anda kurtuldu

Devlet Bahçeli

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, partisinde

üst düzey yöneticilerin istifasının ar-
dından sosyal medyadan açıklamada
bulundu. İnce, kuruluş sancılarından
kurtulmak için olağanüstü kurultayla-
rını toplayacaklarını belirtti. İnce,
“Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreç-
lere rağmen kısa sürede seçime girme

hakkını kazandı.
Yaşanan kuruluş
sancılardan
kurtulmak için
Olağanüstü 
Kurultayımızı
toplayacağız. 
Geleceğimizi geri
alacağız” ifadele-
rini kullandı.
I SAYFA 7
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Geleceğimizi 
geri alacağız

KURULTAYI TOPLAYACAK

Muharrem İnce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
çok tartışılan Pınar Gültekin'in

katiline verilen cezayı eleştirdi. 
“Hukuki süreçleri hassasiyetle takip
edeceğiz” diyen Çelik, “Mahkemele-
rin eksik ya da yanlış bulduğumuz ka-
rarlarının yeniden değerlendirilmesi 
için yargının kendi mekanizmaları ve
süreçleri vardır. Yargı mekanizması

kendi içinde de-
ğerlendirme sü-
reçlerini hukuka
uygun şekilde 
çalıştırmaktadır.
Hukuki süreç
devam etmekte-
dir. Yargı 
mekanizması 
çalışmaktadır”
dedi.
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Hukuki süreç 
devam ediyor

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Ömer Çelik

yA yAPACAĞIZ 
yA yAPACAĞIZ!

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, “Türkiye'nin bu batak-
tan çıkışının tek bir çaresi
var o da CHP. Söz veriyorum
halkıma. Her kuruşun hesabını

veren, kul hakkı gelmeyen bir
yönetim gelecek. Karanlıkları
aydınlıklara çevirmek gibi
temel bir görevimiz var. 
Söz veriyorum; bu görevi ya 
yapacağız ya yapacağız” 
diye konuştu. I SAYFA 7
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ZABItAlArA
ne oluyor?

SÜRÜCÜ ÇARPTIKTAN 
SONRA KAÇTI

1 MİLYON 
KiŞi GERi DÖNECEK
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NİKAH TARİHİ

Gazeteci Müge Anlı, bir 
süredir birlikte olduğu 

İstanbul Asayiş Şube 
Müdürü Şinasi Yüzba-

şıoğlu ile evlilik kararı
aldı. Geçtiğimiz gün-
lerde yakın dostları

Zahide Yetiş ve
Zuhal Topal'ın da
katıldığı bir kına
gecesi yapan

Müge Anlı, 25
Haziran Cumar-

tesi günü nikah
masasına otu-
racak. Çift, aile
arasında ger-
çekleşecek sade

bir tören ile 
evlenecek. Anlı,
evlilik kararını
canlı yayında
açıklamış, “Ev-
lenmeye karar
verdim. Duala-

rınızı almak
istedim” 
demişti. 
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BELLI OLDU!

ERGENLER DE 
DEPRESYONDA
Hemen hemen her yaşta insanın yaşayabile-
ceği ve zaman zaman da tekrarlanabilecek
depresyonun birçok nedeni ve 
belirtileri var. Ancak zaman zaman
mutsuzlukla karıştırılabiliyor.
Peki mutsuz musunuz yoksa
depresyonda mısınız? Uzm.
Psk. Melda Yakupoğlu,
“Yetişkinler kadar, çocuklar,
ergenler de depresyon 
yaşayabiliyorlar. 
Bazen de normal 
duygulanımlarımız 
mutsuz, üzüntülü 
hissetmelerimiz de 
depresyon 
zannedilebili-
yor” dedi. I
SAYFA 2

ÜSKÜDAR'DAN SONRA BAHÇELİEVLER'DE DE İBB ZABITASI VE İLÇE ZABITASI BİRBİRİNE GİRDİ

CHP'li İBB ile AK Partili ilçe belediyeleri arasında devam eden 
gerginlik, sahada zabıtalar arasında kavgaya dönüşüyor. Kamu 

kurumlarının bu çatışması ise İstanbulluları rahatsız ediyor. 

KISA SÜRELi 
ARBEDE YAŞANDI

İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü'nce

açıklanan 'İstanbul Turizm İsta-
tistikleri 2022 yılı Mayıs Rapo-
ru'na göre deniz ve havayoluyla
gelen yabancı turist sayısı 1 mil-
yon 402 bin 366 kişiye ulaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
sosyal medya üzerinden yaptığı
paylaşımda; “Dünyanın en eşsiz
şehri İstanbul'umuza mayıs
ayında 1 milyon 402 bin 366 
yabancı turist geldi. Geçen yılın
aynı dönemine göre artış yüzde
264.6 İlk 5 sırada Almanya,
İran, Rusya, ABD ve İngiltere
yer alıyor” ifadelerini kullandı.

ç

Bir ayda 1 buçuk
mİlyon
turİst 
geldİ

Basın meslek örgütleri, sosyal medya yasa
tasarısına karşı açıklama yaptı. Meslek 

örgütü temsilcileri, yasa tasarısı hazırlanırken
kendilerine danışılmadığını dile getirirken tasa-
rıya karşı mücadele edeceklerini söyledi. I SAYFA 8

ç

Kemal 
Kılıçdaroğlu

KAPILARI KAPATMAK

ISTIYORLAR

Uzm. Psk.
Melda 

Yakupoğlu

BURAK
ZİHNİ

HABER



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.
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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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Hemen hemen her yaşta insanın yaşayabileceği ve zaman zaman da tekrarlanabilecek depresyonun birçok 
nedeni ve belirtileri var. Ancak zaman zaman mutsuzlukla karıştırılabiliyor. Peki mutsuz musunuz yoksa 
depresyonda mısınız? Uzm. Psk. Melda Yakupoğlu, “Yetişkinler kadar, çocuklar, ergenler de depresyon 
yaşayabiliyorlar. Bazen de normal duygulanımlarımız mutsuz, üzüntülü hissetmelerimiz de depresyon

Pandemide bağışıklık sisteminin güçlen-
dirilmesine yönelik artan farkındalık, 
küresel baharat ve çeşni pazarının 
trafiğini artırdı. Geçtiğimiz yıl 21 milyar 
dolar sınırını zorlayan pazarın, 2028’de 
43 milyar dolara ulaşması bekleniyor

ALTERNATIF 
müziğin 
popüler 

isimlerden ‘Ev-
deki Saat’, 2022 
yaz sezonunda 

‘Casa Sunsets on the Road’ 
karavanıyla Türkiye’nin 
en güzel gün batımlarının 
peşinden gitmeye hazırla-
nıyor. 1 Temmuz’da Küçük 
Akyaka’da başlayacak 
turne, 20 Ağustos’ta Muğla 
Bonjuk Bay’da sona erecek.
‘Uzunlar’ şarkısıyla ses 
getiren Evdeki Saat, 
rutinlerin dışına çıkarak 
ait olduğumuz ‘doğa’ ve 
‘özümüz’ ile yeniden bağ-
lantı kurmamızı sağlamak, 
hep birlikte nefes almak ve 
birlikte Türkiye’nin en iyi 
günbatımlarını yakalamak 
için ‘Casa Sunsets On The 
Road’ karavanıyla Türkiye 
turnesine çıkıyor. Evdeki 
Saat, Türkiye’nin en iyi gün 
batımlarını ‘Casa Sunsets 
On The Road ile yakala-
mak isteyenlerle 1 Tem-
muz’da Küçük Akyaka’da, 
2 Temmuz’da Shambala 
Kabak’da, 6 Ağustos’ta 
BabaKamp’ta, 19 Ağus-
tos’ta Kargıcak Bay’da ve 
20 Ağustos’ta ise Bonjuk 
Bay’da buluşacak.

Kurtulmak için destek şart!Kurtulmak için destek şart!

Çeşni pazarı 
BÜYÜYOR!

EVLERDE mutfağın iş yükünü artı-
ran pandemi, baharat ve çeşni pazarı-
nı hareketlendirdi. 2021’de 21 milyar 

dolara yaklaşan küresel baharat ve çeşni 
pazarının 2028’de yüzde 12,8 bileşik büyü-
me hızıyla 43 milyar dolara ulaşması bek-
leniyor. Pandemide sağlıklı yaşama ilişkin 
artan farkındalığın mutfaklarda baharatın 
gücünü artırdığını belirten Hayfene Baharat 
Yönetici Ortağı Ahmet Kadıoğlu, “Küresel 
salgın, mutfakta sıra dışı lezzet arayışlarını 
artırdı. Bu arayışlara, ekonomik ve pratik 
bir çözüm yolu sunan baharat karışımları en 
doğru cevabı verdi. Birden çok çeşidi içeren 
karışım baharatlara talep giderek hızlan-
dı. Tat ve koku uyumuyla farklı aromalar 
yaratan bu karışımlar, mutfaklara lezzet ve 
fonksiyonellik getiriyor” dedi.

Katkı maddesi yok
Bir asrı aşan faaliyetleri kapsamında sür-
dürdükleri Ar-Ge çalışmalarıyla baharat 
dünyasına inovatif bir yaklaşım kazandır-
dıklarına değinen Ahmet Kadıoğlu, “1886 
yılından bu yana 5 nesildir sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimiz kapsamında ışınlama tekniği 
ve MSG gibi katkı maddeleri kullanmadan 
üretim gerçekleştirirken, farklı baharat karı-
şımlarına imza atıyoruz. Yeni geliştirdiğimiz 
Hayfene Elementler Serisi ürün grubumuz-
la mutfaklara sağlığın yanı sıra fonksiyonel-
lik getiriyoruz. 5 farklı karışımdan oluşan 
serimizle hem mutfağa yeni başlayanlar 
hem de deneyimli aşçılarla sağlık ve lezzet 
odaklı çözüm ortaklığı kuruyoruz. İhracat 
faaliyetlerimizle dünyanın pek çok nokta-
sındaki mutfaklara Türk baharatını kazan-
dırırken, yurt içi satışlarımızı da e-ticaret 
platformumuzla destekliyoruz” ifadelerinde 
bulundu.

Baharatla buluştu
Hayfene Elementler Serisi ile farklı yemek 
çeşitlerinde kullanılan karakteristik baha-
ratları bir araya getirerek 5 farklı kombin 
yarattıklarına değinen Kadıoğlu, “Tek bir 
seride tüm yemekleri tatlandırabilecek bir 
sistem kurduk. Ateş Baharat karışımı kırmı-
zı etlerde, Hava Baharat karışımı kanatlılar-
da, Su Baharat karışımı balık ve deniz mah-
sullerinde, Toprak Baharat karışımı sebze 
ve salatalarda, 5.Element Baharat Karışımı 
ise tüm yemeklerde kullanılabiliyor. Tüke-
ticilerimiz serimizin farklı karışımlarından 
yararlanarak özel reçetelerini yaratabiliyor. 
Böylece kendi lezzet evrenini oluşturarak 
mutfakta birbirinden sağlıklı yemeklere 
imza atabiliyorlar” dedi. DHA

Yakupoğlu depresyon ve mut-
suzluk arasındaki farkı, “Çok 
sık karşılaşır olduk depres-

yon kelimesiyle, yetişkinler kadar 
ergenlerinde bununla ilgili araştırma 
yaptığını gözlemliyorum. İnsanlar 
mutsuzlukları ile ilgili araştırma 
yapmaya başladılar. Yetişkinler ka-
dar, çocuklar, ergenler de depresyon 
yaşayabiliyorlar. Bazen de normal 
duygulanımlarımız mutsuz, üzüntülü 
hissetmelerimiz de depresyon zan-
nedilebiliyor. Üstelikte günümüz-
de insanlar mutsuzluğa, üzüntülü 
hissetmeye tolerans gösterememeye 
başladılar. Bir duygu olarak mutsuz 
mu hissediyorsunuz yoksa gerçek-
ten mi depresyondasınız işte bunu 
anlayabilmenin yolları; Genellikle 
birkaç hafta süren, kendiliğinden 
geçmeyen, neredeyse her gün de-
vam eden üzüntü, mutsuzluk hali, 
boşlukta olma hissi, karamsarlık en 
belirgin özelliklerindendir. Bir yan-
da buna eşlik eden uyku düzeninde 
bozulmalar örneğin çok fazla uyuma 
isteği yada uyuyamamak, uykuya 
dalmada güçlük çekmek, öz bakım-
da azalmalar, iştahta rutin giden 
düzende bozulmalar, iştahın azal-
ması yada tam tersi olarak artması, 
kilo değişiklikleri, günlük yaşam 
işlevini bozacak şekilde ihtiyaçları 

giderirken isteksizlik belirtilerden 
bazılarıdır. Sosyal ilişkilerde kendini 
yalnız hissetmek ve yalnız kalma 
ihtiyacı, yapmak gereken sorum-
lulukları ertelemek veya artık hiç 
yapamamak, yerine getirememek, 
özellikle yaşamdan alınan zevkin ar-
tık eskisi gibi olmadığını düşünmek, 
huzursuzluk, çabuk sinirlenmek, 
tahammülsüzlük, hayata karşı genel 
isteksizlik, zevk alamamak, yaşam 
olaylarını olumsuz taraflarından 
düşünmek, kendini suçlu, değersiz 
ve çaresiz hissetmek, dikkatini top-
layamamak, unutkanlık, dalgınlık, 
isteksizlik gibi belirtiler eşlik eder. 
Risk faktörü olan bu belirtilerden 
en az 3-4 tanesini yaşıyorsanız bir 
uzmandan destek almanız gerek-
mektedir” şeklinde tanımladı. 

Farklılık gösterebilir
“Depresyon belirtileri herkeste fark-
lılıklar gösterebilir” diyen Yakupoğ-
lu, “Belirtiler dışında türleri de fark-
lılıklar gösterebilir. Kimi insanda 
örtük maskeli depresyon 
dediğimiz tür depresyon 
olabilir, kimisinde majör 
depresyon dediğimiz daha 
ağır düzeyde depresyon 
olabilir, kimisinde de ken-
disini depresif algıladığı 
ama normal bir duygula-
nım olan sadece “üzüntü” 

hali olabilir. Majör depresyon ve 
klinik depresyon en yaygın türleri-
dir. Bunlar dışında doğum sonrası 
depresyon, mevsimsel depresyon, 
atipik depresyon, bipolar- manik 
depresyon gibi türleri de vardır.  
Depresyon dirençli bir hastalıktır. 
Zaman zaman tekrarlayabilir. Bazı 
zamanlar yataktan bile çıkmak iste-
memek, içinden hiç bir şey yapmak 
gelmemek gibi durumlar yaratabilir. 
Tedavi olabilmek için bile gerekli 
gücü kendinizde bulamadığınızı 
düşünebilirsiniz. Erteleme isteği-
nize kendinizi kaptırırsanız, haya-
tınızda yapmanız gereken şeyleri 
ertelerseniz boşluğa düşersiniz ve 
boşluk duygusu ile daha da çok 
depresif hissedebilirsiniz. Bu kısır 
döngü içerisine girmemek gerekir. 
Eskiden zevk aldığınız şeyleri artık 
hoşunuza gitmese bile yapmaya 
devam etmek gerekir. Bir adım atıp 
gerçekleştirdikten sonra sizi mutlu 
ettiğini göreceksiniz. İlk aktiviteye 
başlarken olan motivasyonsuzluğa 

kendinizi kaptırmamanız 
faydalı olacaktır. Örneğin 
“Hiç kurtulamayacağım bu 
hastalıktan, yine başa döne-
ceğim, hep eskisi gibi olacak 
yada tedavisiz kendiliğinden 
geçer” gibi düşüncelerden 
kurtulmak gerekir” ifadeleri-
ni kullandı. 

ERGENLER DEERGENLER DE  
DEPRESYONDADEPRESYONDA

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığının, beyin ve omurilikteki kas kontrolünden sorumlu motor nöron denilen 
hücrelerin ilerleyici tahribatı ile seyreden bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Hulusi Keçeci, “Bu tahribatın 
nedeni tam olarak bilinmez, ancak suçlanan bazı faktörler vardır. Erkeklerde biraz daha yüksek oranda görülür” dedi

ERKEKLERDE SIK GORULUYOR
İSÜ Liv Hospital Bah-
çeşehir Nöroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Hulusi Keçeci, 

ilk zamanlarda ünlü beyzbol 
oyuncusu Lou Gehring’e tanı ko-
nulması nedeniyle onun ismiyle 
anılan hastalığın daha sonra tıbbi 
terminolojide Amyotrofik Late-
ral Skleroz (ALS) tanımlaması 
ile kullanılmaya başlandığını 
söyledi.
ALS’nin beyin ve omurilikte-
ki kas kontrolünden sorumlu 
motor nöron denilen hücrelerin 
ilerleyici tahribatı ile seyreden 
bir hastalık olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Hulusi Keçeci, “Has-
talık genellikle kaslarda seğirme 
ve güçsüzlük ile başlar, ilerleyici 
olduğunda zamanla kas sistemi 
tutularak ağır kas erimelerine 
birçok klinik bulgunun ortaya 
çıkmasına neden olur. Hastalar 
arasında bu tutuluş bölgesi ve 
zamansal ilerleyiş de farklılıklar 
gösterebilir” diye konuştu.

Sigara risk faktörü
İleri dönemlerde düşünsel ve 
davranışsal anormallikler görü-
lebileceğini de dile getiren Prof. 

Dr. Keçeci, hastalarda mesane 
ve bağırsak sisteminde tutulum 
olmadığını ve duyu sisteminin 
normal olduğunu belirtti. Has-
talığın esas olarak beyinden 
kaslara verilen elektriki komutun 
omuriliğin ön bölümünde yer 
alan motor nöronlarının tahribatı 
nedeniyle işlevini yerine geti-
rememesine dayandığını ifade 
eden Prof. Dr. Keçeci, şu bilgi-
leri paylaştı: “Kaslar bu komut-
tan yoksun kaldıklarında beyin 
tarafından kontrol edilemezler 
ve kullanılamadıklarında kas 
erimesi gerçekleşir. Bu tahriba-
tın nedeni tam olarak bilinmez, 
ancak suçlanan bazı faktörler 
vardır. Hastaların yüzde 5-10 
kadarı kalıtsal olabilir, erkek-
lerde biraz daha yüksek oranda 
görülür. Genellikle 55-70 yaşla-
rında ortaya çıkar, sigara bir risk 
faktörü olarak görülür. Çevresel 
faktörler toksinlere, metallere 
ve kimyasallara maruz kalmanın 
riski artırdığı düşünülür” açıkla-
masında bulundu.

Tetkikler yapılabilir
Hastalığın tanısının büyük ölçü-

de muayene bulgularına ve EMG 
tetkiklerine dayandığını vurgula-
yan Prof. Dr. Keçeci, “Sinir hız 
ölçümleri ve kasların fizyolojik 
aktivitelerinin incelenmesi tanıyı 
büyük ölçüde koydurur. Nadir 
durumlarda özellikle ayırıcı 
tanı açısından MRI, kan, idrar 
tetkikleri ve bazen kas biyopsisi 
gerekebilir” şeklinde konuş-
tu. Ayırıcı tanı koymanın ALS 
hastalığında son derece önemli 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
Hulusi Keçeci, 
“Başka hastalıklar-
la özellikle tedavi 
şansı yüksek olan 
hastalıklardan ayırt 
etmek gerekir. Her 
yıl 50 bin insanda 
1 oranında görülen 
nadir bir hastalık-
tır. Ancak özellikle 
seğirme sık rast-
lanan bir durum 
olduğundan, bu ki-
şiler ALS endişesi 
taşırlar, bu endişe 
nörolojik muayene 
ve EMG inceleme-
si ile giderilebilir” 

ifadelerini kullandı. Hastalığın 
tam bir tedavisi olmadığını 
söyleyen Prof. Dr. Hulusi Keçeci 
“Ancak hastalığı yavaşlatan teda-
viler mevcuttur. Bunun yanı sıra 
hastaların şikâyetlerine yönelik 
destek tedavileri önem kazan-
maktadır. Fizik tedavi, beslen-
me desteği ve solunum desteği 
hastaların konforunu artırmada 
ve yaşam sürelerini uzatma da 
etkilidir” diyerek açıklamalarını 
sonlandırdı. DHA

BURAK ZİHNİ

YAKUPOĞLU, “Özellikle depresyonda 
olan kişilerin yakınları bu hastalıktan 
kendi başına kurtulabileceği hastalığı 
kendi kafasında yarattığı, her şeyin kişi-
nin kendisinde bittiğini ve bu durumun 
güçsüzlük olduğunu söyledikleri ifade-
lerde bulunabilirler. Oysa depresyonun 
ne olduğunu kadar ne olmadığına da 
dikkat etmek bu noktada iyi olacaktır. 
Depresyon kişinin desteksiz kendi ken-
dine kurtulabileceği bir hastalık değildir. 
Çevre desteği çok önemlidir. Depresyon-
da olan kişiler çevrenin kendilerini anla-
madıklarından yakınmaktadır. Depres-
yonda ki kişilere ne yapması gerektiğini 
söyleyip nasihat vermek yerine onun 
duygularını anladığınızı dile getirmeniz 
onların daha iyi hissetmesini sağlaya-
caktır” diye konuştu. 

Uzm. Psk. 
Melda 

Yakupoğlu

Evdeki Saat Evdeki Saat 
gün batımı gün batımı 
turnesindeturnesinde
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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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OLAY, Sinanoba 
Mahallesi’nde akşam 
saatlerinde meydana 

geldi. İddiaya göre, Mustafa 
Kemal Bulvarı üzerinde bu-
lunan bir kafede iki grup ara-
sında henüz bilinmeyen bir 
nedenle sözlü tartışma çıktı. 
Tartışma büyüyerek kavgaya 
dönüştü. Silah ve pompalı 
tüfeğin kullanıldığı kavgada 
1’i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayı-

da sağlık ve polis ekibi sevk 
edildi. Yaralılar ambulansla 
çevre hastanelere götürüldü. 
Polis olay yerine güvenlik 
şeridi çekerek çalışma yapar-
ken, kafenin güvenlik kamera 
görüntülerini de incelemeye 
aldı. Yaşanan olayın ardın-
dan kaçan şüpheli 14 kişi 
polis ekiplerince gözaltına 
alındı. Olay sonrası yaşanan-
lar cep telefonu kameraları-
na yansıdı.  DHA

Büyükçekmece’de
silahlar konuştu!
Büyükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i 
ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı

ESENYURT’TA sü-
rücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği 

otomobil aydınlatma direğine 
çarparak yan devrildi. Kaza, 
saat 09.15 sıralarında D-100 
Karayolu Esenyurt mevki 
Beylikdüzü istikametinde 
meydana geldi. İddiaya göre, 
Gökhan Turda idaresindeki 
34 DDV 246 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki aydınlatma 
direğine çarparak, yan dev-
rildi. Kazayı gören çevredeki 
vatandaşlar aracın içinde 
sıkışan Turda’yı çıkarırken, 
ihbar üzerine olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri sevk edil-
di. Sağlık ekipleri yaptıkları 
ilk müdahalenin ardından 
yaralanan sürücüyü hasta-
neye kaldırdı. Polis ekipleri 

ise kaza ile ilgili inceleme 
başlattı. Turda’yı çıkardıktan 
sonra telefonunda videonun 
açık olduğunu gören Hasan 
Aydın, “Ben işten çıkmıştım, 
evime gidiyordum. Bu sırada 
otomobil çok süratliydi. Sol 
taraftaki bariyere vurunca, 
savruldu direğe vurdu. Direğe 
vurunca da ters döndü. Ben 
karşıda yürüyordum. 3-4 kişi 
daha geldi. Sürücüyü araçtan 
çıkardık. Telefonunu da aldık. 
Baktık video hala kayıttaydı. 
Büyük bir ihtimalle kayıt yapı-
yordu” dedi.  DHA

İSTANBUL İl 
Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, 

uyuşturucu madde imal 
ve ticaretine yönelik 
yürüttüğü soruşturma 
kapsamında yurt dışından 
yasa dışı yollarla yurda 
eroin getirdiğini tespit 
ettiği 2 kişiye operasyon 
düzenlendi. Ekipler, Şüp-

helilerin eroini Küçük-
çekmece’de kiraladıkları 
evlerde depoladıkları ve 
buradan İstanbul geneline 
torbacılara dağıtılacakları 
bilgisine ulaştı. 2 ay süren 
teknik ve fiziki takip so-
nucunda kimlikleri tespit 
edilen Ö.G ve V.P isimli 
kişilerin Küçükçekme-
ce’de kiraladıkları 3 eve 

baskın yapıldı. Evlerde ve 
araçlarda yapılan arama-
larda 22 kilogram eroin, 
1 adet ruhsatsız tabanca, 
hassas terazi ve yüklü mik-
tarda döviz ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk 
edilen şüpheliler tutukla-
narak cezaevine gönderil-
di.  DHA

UYUSTURUCU OPERASYONU
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçekmece’de 3 ayrı adrese yaptığı operasyonda 22 kilogram eroin ve 
yüklü miktarda para ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diğreğe çarptı yan yattıDiğreğe çarptı yan yattı

BAHÇELİEV-
LER’DE 5 Hazi-
ran’da, Seyhan K.’nın 

evine giren hırsızlar içerdeki 
altınları ve nakit parayı 
çalarak kaçtı. Çevredeki 
güvenlik kamerası kayıtları-
nı inceleyen Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, şüphelile-
rin Şirinevler’den metrobüs-
le geldiğini belirledi. Yapılan 

incelemede şüphelilerin kim-
likleri metrobüse binerken 
kullandıkları İstanbul kart 
kayıtlarından tespit edildi. 
Öte yandan şüphelilerden 
birinin kaçarken cüzdanını 
da düşürdüğü öğrenildi. 
Hırsızlık Büro Amirliği 
ekipleri  Alper İ.(27), Engin 
K.(22) ve S.Ç.Ö.(14)’ü 
gözaltına aldı. Şüphelilerden 

Alper İ.’nin daha önceden 
15, Engin K.’nın 18 , 14 
yaşındaki S.Ç.Ö.’nün ise 
23 suç kaydı olduğu tespit 
edildi. Şüphelilerden Alper 
İ. ile Engin K. çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuk-
lanarak cezaevine gönderilir-
ken, 14 yaşındaki S.Ç.Ö. ise 
adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.  DHA

Bahçelievler’de metrobüse binerek geldikleri evden para ve altın çalan 3 şüp-
heli İstanbul kart kayıtlarından yakalandı. Şüphelilerin metrobüse bindikleri 
ve olaydan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Metrobüsle hırsızlığa gittilerMetrobüsle hırsızlığa gittiler

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü koor-
dinesinde, İstanbul’da 01 Ocak 
2022- 20 Haziran 2022 tarihleri 

arasında yapılan kumar baskınlarına 5 
bin 255 ekip ile 12 bin 346 personelin 
katıldığı belirtildi. Yılın ilk 6 ayında 
yapılan baskınlarda 14 bin 141 kahve-
hane, kıraathane ve kafeterya, bin 225 
dernek ve 598 ruhsatsız iş yeri olmak 
üzere toplam 15 bin 964 mekânın de-
netimden geçirildiği öğrenildi.

141 bin kişi kontrol edildi
Polisin yaptığı baskınlarda toplam 141 
bin 6 şahsa GBT(Genel bilgi toplama 
sistemi) üzerinden sorgulama yapıldı-
ğı, bu sayede araması olan 151 kişinin 
yakalandığı belirtildi. Baskınlarda 
kumar oynarken yakalanan bin 324 
kişiye ise Kabahatler Kanunun 34. 
maddesi gereğince toplam 2 milyon 

408 bin 356 lira para cezası kesilir-
ken, kumar oynamaya yer temin eden 
376 şüpheli hakkında ise Adli işlem 
başlatıldı. Polisin yaptığı baskınlarda, 
99 kumar makinesi, 2 rulet makinesi, 
tombala makinesi ve kağıtları, 847 
iskambil kâğıdı, yasa dışı sanal kumar 
oynamakta kullanıldığı öğrenilen 8 bil-
gisayar, 55 hard disk, 51 boş senet ele 
geçirildi. Operasyonlar sırasında ayrıca 
10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 119 
mermi, 3 bıçak, bir miktar kokain, 
eroin, esrar, metanfetamin, bonzai, 
captagon gibi uyuşturucu maddelerin-
de yakalandığı öğrenildi. DHA

Kumarbazlara Kumarbazlara 
ceza yağdıceza yağdı

Feneryolu Mahallesi’nde 
geçtiğimiz cuma günü 
saat 16.00 sıralarında, eşi 

ve 4 yaşındaki oğlu Kerem ile 
birlikte yürüyüş yapan TV yö-
netmeni Alican Güven’e, yo-
lun karşısına geçmek isterken 
hızla gelen bir otomobil çarptı. 
Güven çarpmanın etkisiyle 
oğlunun bulunduğu bebek 
arabasını son anda yolun kar-
şısına doğru iterek, yere düştü. 
Güven’e çarpan 34 AY 359 
plakalı otomobilin sürücüsü, 
hızla uzaklaştı. Sağlık ekipleri-
nin müdahale ettiği Güven’in 
vücudunda ezikler olduğu 
belirlenirken, ambulansla 
hastaneye kaldırılarak, tedavi 
altına alındı. Güven, kendisine 
çarptıktan sonra kaçan sürücü-

den şikayetçi oldu.

Arabasını ittim
Oğluyla otomobilin altında 
kalmaktan son anda kurtulan 
baba Alican Güven, “Karşı-
ya geçmek isterken önümde 
puset vardı. Araba aniden aşırı 
hızlandı, sağ tarafımdan çarp-
tı. Can havliyle oğlumun pu-
setini ileri doğru ittim. Sonra 
da yere düştüm. Çevredekiler 
yardıma geldiler. Eşim çarpan 
arabayı kullanan kadın sürü-
cüye tepke gösterdi. Sürücü 
de eşime ‘Niye bağırıyorsun?’ 
deyip, arabasına bindi. Sonra 
da bastı gitti. Polise gittim ve 
şikayetçi oldum. Hiçbir şekilde 
ne bana ne de bebek araba-
sıyla yere düşen oğluma” diye 

konuştu.

Her zaman dikkatlidir
Çok korktuğunu söyleyen Bur-
cu Güven “Eşim ve pusetteki 
çocuğum önden ben arkaların-
dan gidiyordum. Aslında eşim 
her zaman dikkatlidir. Hep sa-
ğına soluna dikkat eder. Dört 
yol ağzında arabalar geçiş 
yaparken, karşıdan gelen ara-
ba durdu, yol müsait diye eşim 
çocuğumla geçti. Tam o sırada 
arabanın hız yaptığını gördüm. 
Ben araba üzerlerinden geçti 
sandım. Allah’tan eşim bebek 
arabasını can havliyle itiyor. O 
bebek arabası dönse, araba-
nın altında kalacak evladım. 
Allah koruyor. Sürücüye ne 
yapıyorsun diye bağırınca önce 

indi arabadan, sonra yeniden 
binip gitti” dedi. Polis kazayla 
ilgili başlattığı soruşturmada 
bir işyerinin güvenlik kamerası 
görüntülerini incelemeye aldı. 
Görüntülerde bebek araba-
sıyla yolun karşısına geçmeye 
çalışan Güven’e otomobilin 
çarptığı görülüyor. DHA

SON ANDA 
KURTULDU

AVCILAR’DA hur-
da metal yüklü 
damperli kamyon, 

virajı alamayınca devrildi. 
Kazada, şans eseri ölen ya 
da yaralanan olmadı. Tah-
takale Mahallesi Dede 
Korkut Caddesi’nde, 
bugün saat 11.00 
sıralarında hurda sac 
yüklü damperli bir 
kamyon, virajı alama-
yınca kaldırıma devril-
di. Sürücüsünün yara 
almadan kurtulduğu 
kazada, tonlarca ağır-
lıkta sac hurda yol ve 
kaldırıma döküldü. Bu 

sırada yolda ya da kaldı-
rımda kimsenin olmaması 
faciayı önledi. Yola saçılan 
hurdalar trafik yoğunlu-
ğuna neden oldu. Kaza ile 
ilgili sürüyor. DHA

Hurda yüklü kamyon devrildi

İstanbulL’da 2022’nin ilk 6 ayında-
ki operasyonlarda kumar oynayan 
bin 324 kişiye, toplam 2 milyon 
408 bin 356 lira ceza kesildi

Kadıköy’de 4 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmek 
isteyen TV yönetmeni Alican Güven, hız yapan otomobilin 
altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı 
Güven, oğlunun içinde olduğu bebek arabasını hızla ite-
rek, yere düştü. Baba hafif yaralanırken, oğlu kazayı yara 
almadan atlattı. Sürücü kazadan sonra kaçtı



E tkinlikte konuşan Sağlık-Sen İstanbul 1 No'lu
Şube Başkanı Zafer Caner, "Biz burada tüm İs-
tanbul sağlık çalışanları ailesi olarak bulunuyo-

ruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza
aileleriyle birlikte eğlenmeleri için özel bir organizasyon
yaptık. Sağlık çalışanları, pandemi sürecinde yaptığı fe-
dakar çalışmalarında aileleriyle birlikte çok yoruldu"
dedi. Caner açıklamasının devamında, “Pandemide çok
yorulan sağlık çalışanlarının aileleriyle keyifli vakit ge-
çirmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Tüm katı-
lımcılara çok teşekkür ederiz. Burada inşallah
geleneksel hale gelecek. Bundan sonra da bunu her yıl
yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Zor bir süreçti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş etkinliğe iliş-

kin konuşmasında, "Sağlık çalışanları pandemi ile ala-
kalı çok yoğun, yorucu, zor iki yıllık bir süreç geçirdi. Bu
süreç içerisinde sağlık çalışanları akabinde bir nebze
nefes alacakları, motive olacakları, streslerini atacakları
güzel bir gün olsun istedik. Burada da Sağlık-Fest ola-
rak böyle büyük bir pikniği, şöleni düzenlemiş olduk"
ifadelerini kullandı.

Çok eğleniyorlar

"Tüm arkadaşlarımız çok keyifli, çok eğleniyor" diyen
Durmuş, sözlerine şunları ekledi: "Çok güzel vakitler
geçiriyorlar. Biz bunun devamını bundan sonraki yıl-
larda da devam etmesi noktasında Sağlık-Sen olarak
bu tür organizasyonların içerisinde olacağız. İstiyoruz
ki sağlık çalışanları, bu yoğun streslerinin altından
güzel bir çalışma ortamı oluşturabilsinler." DHA
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A nketlere göre halen CHP, AKP’nin
gerisinde… 
Neden halen, çünkü ülkenin durumu

ortada, herkes feryat figan… 
Her yer de eylem, boykot, yürüyüş, basın

açıklaması yapılırken yurttaş olarak şaşır-
mam anlamsız değil. 

Hemencecik Aziz Nesin’ı hatırlıyorum…
Ardından AKP ‘li vekilin sözünü, “Bize

okumamış insanlar lazım”
Ve “Giderlerse gitsinler” i…
Sokak röportajında duydum. “Hayatım-

dan memnunum Türkiye çok iyi…” Söyleyen
yurt dışından emekli olmuş, aylık beş bin
küsur Euro emekli maaşı alan şahıs… 

Bey amca sana güzel tabi… Uzaktan da-
vulun sesi de çok iyi. 

Sen oy kullanmaya bile paramla geldin,

kullanıp dönerken, ben ise sandık güvenliğini
sağlamak için çıkan arbedede tartaklanıyor,
yumruk yiyordum. 

Konumuza dönersek anketlere göre, 
X şirketin sonuçlarına bakıldığında,  altılı

masanın ittifaklarından SP ‘nin yüzdesi aynı
görüşte olan diğer partiden daha az… 

Y şirketinin sonuçlarını incelediğim de,
önce MHP’den sonra İYİ partiden ayrılanla-
rın kurduğu Zafer Partisi yeni olmasına rağ-
men SP’yi geçmiş. 

Z şirketi sonuçlarına göre ise, MHP yüzde
6.9’ da kalırken HDP yüzde 10.3’ü
gösteriyor.  

Anketlerde soru, “Türkiye parlamenter
sistemle yöneltilse erken seçim olur
muydu?” sorulsa acaba sonucu nasıl olurdu?   

Benim cevabım ,”Kaçınılmaz” olurdu. Ve

hükümet çoktan değişirdi. 
Tek adam rejimi bu özgürlüğümüzü dahi

almıştır. 
Durum böyle olunca da Doktorlardan

sonra şimdi de Mühendisler ülkeyi terk et-
meye başladı. 

Bin 949 mühendis ve mühendislik öğren-
cisinin katılımıyla gerçekleştirilen İstan-
bul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması –
2022 raporu tamamlandı. Rapor da Mü-
hendislerin yüzde 30’u yoksulluk sınırının al-
tında ücret alıyor. Ve yüzde 68’i ülkeden
ayrılmak istiyor. 

Ve bu yüzdenin hepsi de oy kullanacak

yurttaşlar. 
Soru, “Bu yurttaşlar kime oy verirler?”
Anketler iyidir, güzeldir de reel olursa.  
İktidar yaptırıyor, bakıyorsun yüzde 35.9

ile birinci, muhalefet yüzde 26.2 ile açık ara
geride…

Muhalefet yaptırıyor yüzde 56,2 ile bi-
rinci olmuşlar.

Bunları gören seçme de nasılsa öndeyiz
diye sandığa gideceği varsa da gitmiyor. 

İktidardakilerin cek-caklarına inanmadı-
ğım gibi artık anketlere de inanmıyorum. 

Gerçekler gizleniyor, suni gündemlerle
halk çene yorup, dikkati başka yöne çevrilir-
ken, arka sokaklarda yurdum toprakları
elden gidiyor. 

Yapacak tek şey geriye kalıyor. Önce ken-
dimiz inanacağız, sonra çevremize bildiği-
miz tüm gerçekleri anlatacağız. 

Ama bire bir, ama sosyal medyadan, anla-
tacağız, duyuracağız. 

Sosyal medya deyip geçmeyin, iyi kullanı-
lırsa faydalı bilgilere ulaşmamak mümkün
değil. 

Bir de dinimizi artık siyasete alet etmek-
ten vaz geçin. Hiç inandırıcılığı kalmadı. 

Bakın son Türkiye Raporu Haziran 2022
anketinde Cumhuriyet Gazetesi haberine
göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi ey-
lemlerine yönelik “Camilerimiz yakıldı” söz-
leri sorulmuş. Sonuçlar şöyle, AKP
seçmeninin yüzde 43.5 ‘i ile MHP seçmeni-
nin yüzde 56.4’ünün eylemler sırasında cami
yakıldığını düşünmediklerini söylemişler. 

Aklınız alıyor mu? Bu gerçek olsa idi, yer
yerinden oynamaz mıydı? 

Demem o ki anketlerin birçoğu böyle atı-
lan çamur, söylenen yalanlar gibi. 

En güzel örneği de TUİK…  
Daha başka söze gerek de yok…
Şimdiden yazayım dedim, Kasım’a az

kaldı. 

Kasıma az kaldı şimdiden yazdım!

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1646776)

2022 YILI KIRTASİYE MALZEMELİ OKUL ÇANTASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/610888
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. SADABAD CAD. 1 34406 

KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123214040 - 2122955654
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3000 Adet 1.Sınıf Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası Alımı, 3000 

Adet 2-3-4.Sınıf Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası Alımı, 1500 
Adet 5-6-7-8.Sınıf Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası Alımı, 1500 
Adet 9-10-11-12.Sınıf Kırtasiye Malzemeli Okul Çantası Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Kağıthane Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü Deposu.

c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü 
içerisinde peyder pey işe başlanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mh.Lalezar Sk.No:1 Sadabat Hizmet 

Binası Kağıthane/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.07.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİ FİRMA İHALE KONUSU MAL'IN SATIŞINA YETKİLİ OLDUĞUNU YA DA ÜRETİMİYLE 
İLGİLİ FAALİYET SÜRDÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİR BELGE SUNMAK ZORUNDADIR. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz 
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü kırtasiye ve okul çantası satım işleri 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mh.Eyüp Sultan Cd.No:1 Belediye Nikah Salonu
Kat:2(Kağıthane Kültür Merkezi Yanı) Kağıthane/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

KIRTASİYE MALZEMELİ OKUL ÇANTASI SATIN ALINACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

SAGLIKCILAR
STRES ATTI

Esenler Belediyesi
ve Sağlık-Sen

İstanbul sağlık
çalışanları için

’Sağlık Fest’
etkinliği

gerçekleştirdi. 
Organizasyon

kapsamında
yetişkinler ve
çocuklar için 

oyun alanları 
kurulurken, 

misafirler için de
ücretsiz yeme-içme

imkanı sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 
Kartal Belediyesi’nin koordinasyonuyla
başlatılan Neyzen Tevfik Meydanı, 
Hürriyet Caddesi ve çevresinin yenilenmesi
çalışmalarında sona gelindi. Kartallıların
merakla beklediği Hürriyet Caddesi,
yepyeni görünümüyle araç trafiğine açıldı

Geçtiğimiz aylarda
İBB tarafından hayata
geçirilen ve Kartal Bele-

diyesi ile ortak çalışılarak yürütülen
yenileme projesinde son aşamaya
gelindi. Tarihi hamam önünden
başlayıp Kartal Belediyesi Hasan
Ali Yücel Kültür Merkezi önüne
kadar uzanan Hürriyet Caddesi,
tamamlanan çalışmaların ardın-
dan yaya ve araç trafiğine açıldı.
2022 yılı içerisinde tekrarlanan kar
yağışlarına ve olumsuz hava koşul-
larına rağmen belediye ekiplerinin
yoğun mesaisiyle çalışmalar ta-
mamlandı ve Hürriyet Caddesi
yepyeni ve modern bir görünüm
kazandı.

Modern bir görünüm

Proje kapsamında yürütülen çalış-
mada öncelikle bölgenin yağmur
suyu altyapısı tamamlandı. Cadde-
nin aydınlatmaları çift kollu arma-
türler ve led ışıklarla baştan aşağı
yenilendi. Dükkân önlerinden

geçen bölümlerde İBB wifi hizmeti
ve Telekom altyapısı için borular
döşendi. Yaya yollarına granit taş
kaplama yapılarak aralara dekor
amaçlı bazalt bant konuldu. Bele-
diyenin peyzaj ekipleri tarafından
yeşillendirme çalışması yapılırken,
yaya geçitleri ve trafik yönlendirme
levhaları yenilendi. Çalışmaların
son aşamasında ise yaklaşık 600
metre uzunluğunda ve 13 cm ka-
lınlığında asfalt dökülerek Hürriyet
Caddesi yeni ve modern görünü-
müne kavuştu.

Sona yaklaşıldı

Kartal Belediyesi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri, kentin
çehresini değiştirecek Kartal Ney-
zen Tevfik Meydanı yenileme çalış-
malarında ise son aşamada.
Çalışmaların neredeyse tamamlan-
dığı meydan ve meydanda etkinlik-
ler için oluşturulan amfi tiyatro
alanı, daha şimdiden göz 
dolduruyor. 

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-
lüğü’nün Haziran ayı kültür sanat programı dâhi-
linde hazırladığı ‘Bir Nefes Çiçek’ isimli resim
sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçı ve aynı za-
manda gazeteci Nemika Yeşim Akdoğan tarafın-
dan yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Kartal
Belediyesi’nin fuaye alanında sanatseverlerin be-
ğenisine sunuldu. Serginin açılışında Kartal Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Hüseyin Güler, Başkan Gökhan Yüksel adına sa-
natçıyı tebrik ederek kendisine çiçek takdiminde
bulundu. Toplamda 33 eserin yer aldığı doğa te-
malı sergide; sanatçı: “Çiçeği bir metafor olarak
ele aldım. Çiçekler kimi resimde bir insanı kimi re-
simde ise toplumu sembolize ediyor.” diyerek sa-
nata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Kartal
Belediye Başkanı’na ve tüm Kartal Belediyesi aile-
sine teşekkür etti. Resimlerin büyük çoğunluğu
sulu boya eserlerden oluşurken, geri dönüşüm
malzemelerinden yapılan küçük heykeller de ser-
ginin en dikkat çeken unsurlarını oluşturuyor. 26
Haziran’a kadar Kartal Belediyesi ana hizmet bi-
nasının giriş katında bulunan fuaye alanında açık
olacak sergi, meraklılarını bekliyor.

BİR NEFES ÇİÇEK
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T ürkiye Büyük Millet
Meclisi'nin (TBMM)
ev sahipliğinde, Parla-

mentolar Arası Birlik (PAB) ile
ortaklaşa düzenlenen Küresel
Parlamenter Göç Konferansı
bugün de devam etti. Şişli'deki
bir otelde düzenlenen konfe-
ransta, farklı ülkelerden temsil-
ciler göç ile ilgili sorunları ve
çözümleri konuştu. Bugün de,
'Dünyada En Fazla Yerinden
Edilmiş İnsan Barındıran Ülke
Olarak Türkiye Tecrübesi' baş-
lıklı panel düzenlendi. Panelin
moderatörlüğünü PAB Türk
Grubu Başkanı Ravza Kavakçı
yaptı. İçişleri Bakan Yardımcısı
İsmai Çataklı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Uluslararası İşgücü Genel
Müdürü Sadettin Akyıl, Cum-
hurbaşkanlığı Sosyal Politika-
lar Kurulu Üyesi ve Türk
Kızılay Genel Müdürü Dr. İb-
rahim Altan, Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi Kadın,
Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmet-
ler Daire Başkanı Abdullah
Aksoy ve İHH İnsani Yardım
Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç da panele katıldı. 

Göç hayatın parçası

Panelde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Ça-
taklı, "Göçe bakışla ilgili genel bir sorun olduğunu düşü-
nenlerdenim. Tarih boyu da dünyayı büyük oranda
göçler şekillendirmiştir. Göç hayatın parçası. Yapılması
gereken, tarihin her döneminde olmuş bu olguya doğru
bakışla çözümler aramak lazım. Türkiye olarak diyoruz
ki, birincisi göç meselesinde işin kaynağına odaklanalım.
Kaynağında sorunlara çözümler arayalım. Demokrasi,
insan hakları, hukukun üstünlüğü diye bazı ülkelere, bazı
ülkeler gitti deyim yerindeyse züccaciye dükkanına girmiş
fil gibi her tarafı yıktı, döndüğünde dünyada insanlar
bazı ülkelerde Saddam gibi bir zalimi bile arar hale geldi-
ler. Kaynağında sorunları çözmek nasıl olacak? Birincisi
sorunun kaynağı kendimiz olmayacağız. Sorunun kay-
nağı kendimiz değilsek o sorunu orada çözebilmek için

mücadele edeceğiz" dedi.  

Onları nehre atmadık!

4 milyonun üzerinde insana
Türkiye'nin ev sahipliği yaptı-
ğını hatırlatan Çataklı, "Kapı-
nıza dayanmış olan, yardıma
muhtaç olan bulunduğu ül-
kede güvenliği olmayan in-
sanlara ülkemiz kapısını açtı
ve insani bir muamele gös-
terdi. Birilerinin yaptığı gibi

botlarını batırmadık,
üzerlerine asit döküp
yakmaya kalkmadık.
Onlar kurşunlamadık,
çelme atmadık. Soğuk
kış günleri donarak öl-
sünler diye nehre ya da
Ege'nin sularına itme-
dik. 4 milyonun üze-
rinde insana 11 yıla
yaklaşıyor ev sahipliği

yapıyoruz. Bunu yaparken de
onların gerek eğitim sistemin-
den istifadeleri, gerek sağlığa
erişimleri, gerek temel ihtiyaç-
larının karşılanması için
yoğun çaba Şu ana kadar yü-
rüttüğümüz çalışmalar saye-

sinde Suriye'ye Türkiye'nin operasyonlarla güvenliğini
sağladığı bölgelere 507 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş
yaptı"dedi.

Biz hep söylüyoruz

Çataklı, “En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da ka-
muoyuna duyurduğu bir çalışmayla uluslararası bazı
yardım kuruluşlarının desteğiyle 1 milyon Suriyeli'nin
geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede 13
bölgede yerleşim alanları kurulacak ve içlerinde sadece
konutlar değil, ticarethaneler, diğer sosyal mekanlar, yö-
netim merkezleri bulunacak. Bu bölgelerden de 3 tanesi-
nin bütün detay projeleri hazırlandı. En yakın zamanda
inşaatı başlayacak. Biz hep söylüyoruz. Gönüllü, onurlu
ve güvenli bir şekilde bu insanların kendi ülkelerine, yurt-
larına dönmeleri lazım. Bunun için onlara hayatlarını
sürdürecek bir atmosfer oluşturmak için de yoğun bir ça-
banın gayretin içerisindeyizö ifadelerini kullandı.  DHA
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F ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan
bahsediyorum… 24 Nisan’daki seçimde ikinci ve
son kez başkanlığa seçilmişti. Charles de

Gaulle tarafından kurulan beşinci cumhuriyetin onikinci
cumhurbaşkanı olmuştu.  Beş yıl önce göreve gelince
Fransız tarihinin en genç cumhurbaşkanıydı. 20 yıl
sonra üst üste iki kere seçilen ilk Fransa Cumhurbaş-
kanı oldu.. Daha önce de Mitterand 1988'de, Jacques
Chirac da 2002'de ikinci kez seçimi kazanmışlardı.

* * * *
İngiliz Financial Times gazetesi ‘Macron ilk döne-

minde genellikle Alman Şansölye Angela Merkel'in göl-
gesinde kalıyordu. Yeni döneminde yalnızca Fransa'yı
değil, Avrupa'yı da yeniden şekillendirebilir. Fransa, AB,
Çin'e ve ABD'ye denk bir jeopolitik güç haline gelebi-
lir‘ diye yazıyordu…

* * * *
İngiliz gazetesi gaz veriyordu ama gerçekler fark-

lıydı… Macron, ilk döneminde köklü bir değişim sözü
vermişti. Ancak Fransa'nın sorunları çözülmemişti. İlk
döneminde, vaat ettiği kapsamlı değişiklikler olmadı.
Bir rönesans yaratamadı. Örneğin emeklilik reformu
pandemi nedeniyle defalarca ertelendi, sonunda doku-
nulmadan bırakıldı. Enflasyon yüksek. Özellikle akarya-
kıt, gaz ve elektrik fiyatları zirvede. Halkın satın alma
gücünü destekleyen önlemler yetersiz kaldı. Binlerce
kişi sokaklara döküldü. Pandemi patlak verdiğinden
beri bütçe disiplini kalmamıştı. Ulusal borç yeniden 
zirvede…

* * * *
Ulusal Meclis için geçen Pazar yapılan ikinci tur se-

çimden sonra kesin olan şey şu… Macron'un ittifakı
mecliste en güçlü ama mutlak çoğunluğu kaybetti. Mut-
lak çoğunluk için 577 sandalyeden 289’u gerekliydi.
Son yirmi yıldır ilk kez seçmenler cumhurbaşkanına
mecliste mutlak çoğunluğu vermedi. Onun ittifakı
246’da kaldı. Jean Luc Melenchon liderliğindeki sol it-
tifak Nupes en güçlü muhalefet grubu… 142 sandalye
kazandı. Üçüncü en kuvvetli güç, 89 sandalye ile Le
Pen'in aşırı sağcı partisi… Macron için zor bir beş yılın
başladığı söylenebilir belki… Macron, Latince ‘terra in-
cognita‘ yani ne olduğu bilinmeyen bir bölgeye girdi
sanki...

* * * *
Yeniden seçilmesinden iki ay sonra, Macron için

zafer ve yenilgi sanki el ele oldu. Alman Die Welt gaze-
tesi seçim sonucu için, ‘Bir hikayenin erken sonu. Fran-
sız seçmenler, tahtı yeni kralın altına çekme başarısını
gösterdi. Beş yıllık iktidardan sonra unutulması için
tarih şimdiden olgunlaştı‘ diye yazıyordu. Hatta
BBC, ‘doruk noktasına ulaşmasının ardından iniş. Mac-
ron için en iyisi bitti‘ diyordu.

* * * *
Fransa'yı belki de siyasi kaosa sürükleyebilecek bu

seçimde, aşırı sağcı Le Pen'in partisi, daha önce sekiz
olan sandalye sayısını onbir kat artırıp 89’a yükseltti.
Tarihi bir artış… Anketlerin iki katı… Aşırı sağ parti
mecliste grup oluşturulması için gerekli olan on beş mil-
letvekili barajını da büyük ölçüde aştı. Konuşma ve ko-
misyonlarda temsil hakkı kazandı. Meclis soruşturması
başlatabilecek. Yasa tasarılarına Anayasa Mahkemesi
nezdinde itiraz edebilecek artık.

* * * *
Sekiz hafta önce seçilen cumhurbaşkanı Macron, ta-

rihi bir aşırı sağ dalgasıyla ve yeni bir sol ittifak ile
karşı karşıya… Fransa’daki yarı başkanlık Cumhurbaş-
kanına dışişleri, savunma gibi konularda bir monark
gibi geniş yetkiler tanıyor… Ancak içpolitikada mecli-
sin desteği gerekiyor. Macron, önceki gün ulusun yüksek
çıkarları için diyalog ve halkın hizmetinde çözümler
üretmek için meclisteki siyasi gruplarla bu hafta görü-
şeceğini söyledi.

* * * *
Macron şimdi kiminle yönetecek? Macron, çoğun-

luğu oluşturmak için 64 sandalye kazanan merkez sağ
Les Republicains partisiyle anlaşabilir. Alternatif ola-
rak, Sosyalist başkan François Mitterrand'ın bir zaman-
lar yaptığı gibi zaman zaman sağdan ve/veya soldan
destek de isteyebilir... Ancak Fransa’da yönetim tarzı
dolayısıyla pek uzlaşma geleneği olmadığı için tıkanma-
lar yaşanabilir. Macron'un istediği zaman götüreceği bir
erken seçim tek çıkış yolu da olabilir… Tüm bunlar
önümüzdeki bir iki ay içinde netlik kazanır sanırım.
Bekleyip göreceğiz.

Bir hikayenin 
erken sonu mu…

1 MİLYON KİŞİ
GERİ DÖNECEK

Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer biz batının yap-
tığı gibi göç meselesini sadece sınır yönetiminden iba-
ret sayarsak, Frontex dahil, sınır birlikleri, sınır
yönetiminden sorumlu kurumlar, kişiler eliyle giriş çı-
kışları kontrol etmekten ibaret sayarsak çok uzun bir
gelecekte değil, ön görülebilir bir gelecekte batının, ge-
lişmiş ülkelerin çok daha büyük göçmen sorunlarıyla
karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Bunun kaçarı
yok. Bütün dünyadan bizim isteğimiz 3 şey var. Bir ta-
nesi kaynak ülkelerde sorunlara yol açma-
yın, açtığınız sorunları çözün, orada çözüme
destek olun. İki, insanca muamele edin.
Çok basit, insanca. Hukukun üstünlüğü, ya-
şama hakkı, demokrasi. Bunlar sadece Av-
rupa'da yaşayanlar için mi? Avrupa
dışından birisi size yöneldiği zaman bu kav-
ramların hepsi rafa mı kaldırılması gereki-
yor. Üçüncüsü, yük paylaşın. Uzakta oturup
'çok iyi yapıyorsunuz, aferin' demenizi
kimse beklemiyor. Başta kendinizin sebep
olduğu sorunlar olmak üzere sorumluluk
alın, yük paylaşın. İnsanlar kendi bulundukları yerlerde
huzur içinde yaşasınlar. Kimse sizin kapılarınızı açın
milyonlar size gelsin diye bir derdi yok. Sorun açmayın,
açtığınız sorunları çözün ve var olan sorunların çözü-
müne destek olun.”

DÜNYADAN 
İSTEĞİMİZ 3 ŞEY

Çocuklara özel film atölyesi
Beşiktaş Belediyesi, “Benim Filmim Beşiktaş’’ temalı 9 ve 12 yaş arası çocuklara yönelik,  4 haftalık kısa film atölyesi düzenledi. Oyuncu, senarist
ve oyuncu koçu İbrahim İris’in katılımıyla gerçekleşen atölyenin galasında çocuklar, kendi tasarladıkları filmleri galada gösterime sundu

Beşiktaş Beledi-
yesi’nin düzenle-
diği "Benim

Filmim Beşiktaş" temalı 4
haftalık kısa film atölyesi
sona erdi. 9-12 yaş arası ço-
cuklara yönelik gerçekleştiri-
len atölye kapsamında
senaryo yazımı, çekim tek-
nikleri, video kurgu gibi kısa
film süreçleri uygulamalı ola-
rak gösterildi. Oyuncu, sena-
rist ve oyuncu koçu İbrahim
İris’in katılımıyla gerçekleşen
kısa film atölyesi, çocukların
hikâyelerini ve yaşadıkları
yeri kendi bakış açılarıyla
filme dönüştürmelerine
imkân sağladı.

Ünal Yeter destek verdi

Çocukların bu süreçte Beşik-

taş’a kendi pencerelerinden
baktığı atölyenin sonunda
özgün yapımlar ortaya çıka-
ran çocuklar, filmlerini Zü-
beyde Ana Kültür ve Sanat
Merkezi’nde galada göste-
rime sundu. 
Gösterime BKM Güldür
Güldür ekibinden oyuncu
Ünal Yeter de konuk olarak
çocukların filmlerine destek
verdi. Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat da sosyal
medya hesabından bir payla-
şım yaparak şu ifadeleri kul-
landı: “4 kısa filmden oluşan
“Benim Filmim Beşiktaş’ın
galasını gerçekleştirdik. 15
çocuğumuzun atölyeye katı-
larak çektiği kısa filmlerde
oyuncu, senarist ve yönet-
men kendileriydi.” DHA

Pavlonya ağaçları
toprakla buluştu

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahalle-
si'nde 5 dönümlük alanda oluşturulacak
Kadın ve Tarım Eğitim Merkezi projesi

kapsamında İstanbul Rotary Büyükçekmece 65. Yıl
Ormanı’nda 5 dönümlük alana dikilen pavlonya
ağaçları toprakla buluştu. Büyükçekmece’de yeşil
alanların daha da çoğaltılması hedeflenen Kadın ve
Tarım Eğitim Merkezi projesi kapsamında düzenle-
nen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri
Hakan Çebi ve Gülderen Başkan, Büyükçekmece
Belediye Başkan yardımcıları Dr. Rıza Evren Kılcı
ve Muzaffer Cive, Belediye Başkan Danışmanı
Reşit Oral, İstanbul Rotary Kulüp Başkanı Aydın
Harezi, Galatasaray Rotary Kulüp Başkanı Dilek
Can, Rotary Tarım Üyesi Nail Yıldız’ın yanı sıra çok
sayıda vatandaş katıldı.

Pazar açılıyor
Silivri Belediyesi, önemli bir projeyi daha
hayata geçiriyor. Silivri Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanan ve İstanbul’da

bir ilk olma özelliği taşıyan Canlı Hayvan Pazarı hiz-
mete açılıyor. Yeni Mahalle, Tem Bağlantı Yolu üzeri
Ekol Ofset karşısında inşa edilen Canlı Hayvan Pa-
zarı, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'da
düzenlenecek törenle açılacak. Toplam 6 bin 406
metrekare proje alanına sahip olan tesiste 1.230 met-
rekare hayvan alım-satım alanı, 210 metrekare sosyal
alan, idari bina, kafeterya, mescit, tuvaletler, dezen-
fektan havuzu, çökertme havuzu ve gübre deposu yer
alıyor. Kurban bayramlarında da alım-satım ve mo-
dern kesim alanıyla hizmet verecek olan pazarda
hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilere modern
bir tesiste satış imkanı sağlanması, hayvan alıcılarına
güvenli ve modern bir pazar imkanı sunulması, kur-
ban kesim hizmetinin usullere uygun ve hijyenik or-
tamda sağlanması, bazı bölgelerde kontrolsüz ve
dağınık halde yapılan hayvan satışlarının düzenli ve
kontrollü hale getirilmesi, çevre ve görüntü kirliliğinin
önlenmesi, denetlenebilir ve güvenli bir pazar ortamı
oluşturulması, alıcı ve satıcının bilinen sabit bir
alanda buluşturulması hedefleniyor.



P andemi etkilerinin azalmaya baş-
lamasıyla turizm sektörü 2019 se-
viyelerini yakaladı. Turizm ve

Kültür Bakanlığı’nın verilerine göre, bu
yılın ilk 4 ayında Türkiye’ye gelen yabancı
turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 173 artışla 7,5 milyona yak-
laştı. Yalnızca nisan ayındaki artış yüzde
226’yı buldu. İlk 4 ayda en çok turistin
ağırlandığı ülkeler arasında Almanya ilk
sırada yer alırken, Rusya savaşın etkisiyle
4’üncü sıraya geriledi, İran ise ilk 3’teki ye-
rini sağlamlaştırarak pastadan aldığı payı
neredeyse yüzde 9’a çıkardı.

Rusya 4 sıra geriledi

Rusya- Ukrayna savaşının Türkiye’ye

gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre
dağılımını gösteren tabloda radikal deği-
şimler yarattığına dikkat çeken Alibaba.ir
Ülke Yöneticisi Iman Adlkhah, “Turizm ve
Kültür Bakanlığı’nın verileri İranlı yabancı
turist sayısının Rusların üzerine çıktığını
gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda tablonun
zirvesinde yer alan Rusya, savaş söylenti-
lerinin başlangıcından bu yana 4 ayda 4
sıra birden geriledi. Geçtiğimiz yılın nisan
ayında 50 bin seviyesine ulaşamayan
İranlı ziyaretçi sayısı, bu yıl nisanda 150
bini aştı. İlk 4 aylık dönem açısından de-
ğerlendirdiğimizde 2021’de yaklaşık 195
bin olan İranlı turist sayısı, 2022’de yüzde
300’ü aşan artışla 650 binin üzerine çıktı.
2014'ten bu yana İranlı turistlerin Türkiye

ziyaretlerini uçtan uca yöneten bir şirket
olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi baş-
latma kararı aldık. Türkiye’ye en çok İranlı
turist getiren bir platform olmamızın
avantajını kullanarak İranlı turist sayısını
daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz”
dedi. 

Bilinirliğini artıracak

Mart ayında Türkiye’deki ilk ofislerini kur-
duklarını belirten Adlkhah, “İran’da çevri-
miçi seyahat hizmetleri pazarının lideri
olarak İranlı turistlerin beklentilerini çok
iyi biliyoruz. İran pazarında köklü tecrü-
bemiz ve binin üzerinde aktif çalışanımızla
yüksek bir marka bilinirliği elde ettik. 8 yıl-
dır İran’dan Türkiye’ye turist getiren bir

şirket olarak geniş bir otel iş birliği ağına
sahibiz. Bu konumumuzla Alibaba.ir ola-
rak, İranlı turistlerin Türkiye seyahati için
en çok tercih ettikleri şirket haline dönüş-
tük. Sektördeki uzmanlığımızla Türki-
ye’deki bilinirliğimizi daha da artıracağız”
ifadelerinde bulundu.

Kılavuzluk ediyoruz

Türkiye’deki otellerde çözüm odaklı iş bir-
liği geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen
Alibaba.ir Ticaret Müdürü Alper Tekin ise
“Şirketimizin bünyesinde yurt içi ve yurt
dışı uçak, tren, otobüs bileti ve tur paket-
leri hizmeti veriyoruz. Her ay 15 bin İranlı
turistin İstanbul seyahatlerine kılavuzluk
ediyoruz. Türkiye’deki otellerle doğrudan
temas kurarak nokta atışı çözümler geliş-
tirmeyi planlıyoruz. Uzmanlığımız ve
çözüm odaklı yönümüzle İran’dan Türki-
ye’ye seyahat etme potansiyeline sahip kit-
leyi harekete geçirerek Türkiye’nin turizm
elçiliğini üstleniyoruz” diye konuştu. DHA
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İstanbul ili Ümraniye İlçesi, Saray Mah. Cilt no:28 
Hane No:36 BSN:3 de nüfusa kayıtlı Mohammed 
Yasser ve  Abeer kızı 29/08/2000 doğumlu davacı
Sana Imarlı'nın nüfusta kayıtlı "SANA" olan adının
"SENA" olarak Türk Medeni Kanununun 27. Maddesi
uyarınca değiştirilmek suretiyle nüfusa kayıt ve
tesciline karar verildi.20/06/2022

Bir ilke imza attı
TüiK, Geçtiğimiz yıl, Nazilli’de faaliyet
gösteren USK Kimya’yı bünyesine katan
Akkim, ilçede yeni bir yatırım daha hayata

geçiriyor. Şirket, gıda katkı üretimi amacıyla devreye
aldığı yeni tesisle FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yöne-
tim Sistemi belgesine sahip Türkiye’deki ilk ve tek üre-
tici olduğunu duyurdu. Şirketin çatısı altında
bulunduğu Akkök Holding’in üst düzey yöneticilerinin
katıldığı törenle açılan yeni tesis, FSSC 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmasıyla
Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Uluslararası
gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap olarak geliştirilen
FSSC 22000 Sistemi, gıda endüstrisindeki şirketlere
Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından tanınan
ISO tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikası
sağlıyor. Törende konuşan Akkim Kimya Genel Mü-
dürü Onur Kipri, sürdürülebilir büyüme hedefiyle ya-
tırım hamlelerine devam edeceklerini dile getirdi. 

Turizm sektöründe
Rusya- Ukrayna
savaşının etkisiyle Rus
turist sayısı gerilerken
İranlı akını başladı.
İranlı turist sayısı bu
sene ocak- nisan
aylarında 2021’in
aynı dönemine göre
yüzde 300’ü aşan
artışla 650 binin 
üzerine çıktı. İran’da
uçtan uca çevrimiçi
seyahat hizmeti 
sunan şirketler 
İstanbul’da kurdukları
ofislerle İran’ın turizm
pastasından aldığı
payı artırmaya
odaklandı

Akaryakıta vergi 
muafiyeti geliyor

aBD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıkla-
mada, rekor enflasyonla mücadele ederken
yüksek yakıt fiyatlarını düşürmek için geçici

federal benzin vergisi muafiyeti ilan edebileceklerini söy-
ledi. Biden Delaware’de gazetecilere verdiği demeçte,
“Umarım hafta sonuna kadar verilere dayalı bir karar
veririm” dedi. ABD’de benzinin galon başına (1
galon=3,78 litre) 5 dolar civarına yükselmesi nedeniyle
bu verginin askıya alınması tüketiciler için bir miktar ra-
hatlama sağlayacak. Ancak galon başına 18,4 sent ta-
sarruf sağlaması beklenen planın hayata geçmesi için
Kongre’nin de harekete geçmesi gerekecek.

Kongre bölündü

Şubat ayında Demokrat Partililer bu fikri Kongre’ye
sunduklarında Cumhuriyetçi lider Senatör Mitch
McConnell sert bir dille karşı çıkmıştı. Ancak benzin fi-
yatları o günden bu güne sert bir şekilde artmaya devam
etti. Amerikan Otomobil Birliği’ne göre benzin ülke ça-
pında bu ay 5 doları aştı. 
ABD’deki petrol ve akaryakıt fiyatları, büyük ölçüde kü-
resel petrol fiyatlarının artması sonucunda yükseldi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve sonrasında Moskova’ya
uygulanan yaptırımlar ile pandeminin ardından yaşa-
nan talep artışı nedeniyle küresel petrol fiyatları   son yıl-
ların en yüksek seviyelerine yükseldi.

İRANLILAR IN
RUSLAR OUT!

Yıldız Holding ikinci sırada
Yıldız Holding, on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen ‘en gözde şirketler’
araştırmasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da holdingler kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın farklı nok-
talarında toplam 71
bin çalışanıyla Yıldız

Holding, Realta Danışmanlık ve
3İK Marka İletişimi Ajansı tara-
fından gerçekleştirilen ‘en gözde
şirketler’ araştırmasında bu yıl da
Holdingler kategorisinde ikinci sı-
rayı aldı. Her yıl üniversite öğren-
cileri ve genç profesyoneller
tarafından ortalama 250 şirketin
farklı kategorilerde değerlendiril-
diği araştırmaya bu yıl 76 binin
üzerinde öğrenci ve 25 bine yakın
genç profesyonel katıldı.

İnsana yatırım

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek
Başkanı Bahattin Aydın, gençler
tarafından üst üste ikinci kez en
gözde şirketler arasında yer alma-
nın, holdingin ‘İnsana Yatırım’
vizyonu açısından çok anlamlı bir
sonuç olduğunu vurguladı.
Aydın, “Gelişim, fırsat eşitliği, li-
yakat odaklı bir iş kültürü içinde
çalışarak yeni yetenekler kazan-
maya ve mevcut çalışanlarımızın
yetkinliklerini çağın gereklilikleri
doğrultusunda güçlendirmeye çok önem veriyoruz. Gençlerin
yeteneklerine uygun işlerde çalışmalarını sağlamak, kariyerleri
açısından en mutlu olacakları, en başarılı olacakları yere doğru
ilerlemelerine destek olmak bizim için öncelikli bir konu. Staj
imkânlarından JOB@YıldızHolding, DATA Job ve JOB IT gibi
genç yetenek programlarına, toplumsal katkıdan yeni çalışma
modellerine ve yurt dışında çalışma olanaklarına kadar pek çok
noktada kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi. DHA

BEDAŞ 1. seçildi
EPDK, Elder ve Enerji Uzmanları Derneği
tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen
‘Ar&Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma
Çalıştayı’ında, BEDAŞ’ın “Yeni Nesil Alçak
Gerilim Şebekesinde Depar Tespit Cihaz
Tasarımı Projesi” birinciliğe layık görüldü

EnErji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu
(EPDK), Elektrik Da-

ğıtım Hizmetleri Derneği (Elder)
ve Enerji Uzmanları Derneği ta-
rafından düzenlenen Ar&Ge Eği-
tim ve Yaygınlaştırma
Çalıştayı’nda, Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), “Yeni
Nesil Alçak Gerilim Şebekesinde
Depar Tespit Cihaz Tasarımı Pro-
jesi” ile birinci oldu. BEDAŞ’ın
Ar-Ge ekibi ödülü, EPDK Ar-Ge
Komisyon Başkanı Serkan Do-
ğan’ın elinden aldı.

67 proje sunuldu

16-18 Haziran tarihleri arasında

gerçekleştirilen Ar&Ge Eğitim ve
Yaygınlaştırma Çalıştayı’na Tür-
kiye genelinde elektrik dağıtım
hizmeti veren 21 elektrik dağıtım
şirketinin (EDAŞ) Ar-Ge birimle-
rinde yer alan mühendis, sistem
işletme ve yatırım departmanı ça-
lışanları katıldı. Bu yıl ilk kez ger-
çekleştirilen çalıştayda, 21 EDAŞ
tarafından 67 projenin sunumu
yapıldı. Çalıştayın son gününde
sunumu gerçekleştirilen projelere
14 kategoride ödül verilirken Şe-
beke İşletim Proje Kategorisi’nde
birincilik ödülünü BEDAŞ’ın
“Yeni Nesil Alçak Gerilim Şebe-
kesinde Depar Tespit Cihaz Tasa-
rımı Projesi” kazandı.

Yıldız Holding
İnsan ve 
İş Destek 
Başkanı 

Bahattin Aydın



C umhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin TBMM Grup Toplantı-

sı'nda açıklamalarda bulundu. "Bütün va-
tandaşlarımızı hiçbir ayrım yapmaktan
kucaklıyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Gaze-
teciler özgürce yazsınlar, eleştirsinler istiyo-
ruz, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsun
istiyoruz, kadın erkek eşit olsun istiyoruz,
herkesin işi gücü olsun istiyoruz. Her alın
terinin değerli olduğunun kabul edilmesini
istiyoruz, çatısı altında olduğumuz parla-
mento toplumun sorunlarına çözüm üret-
sin istiyoruz. Bir yerlerden, Saray'dan
talimat alan bir parlamento istemiyoruz.
Milli Kurtuluş Savaşı'nda dik duran parla-
mento yine aynı şekilde durabilmeli. Bun-
ları söylüyorum ama büyük sorunlarımız
var bunun farkındayız” ifadelerini kullandı. 

Halk perişan halde

Yargının adalet dağıtmaktan uzak oldu-
ğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yönetime ba-
kıyorsunuz ne yaptığı belli değil. Saraya
bakıyorsunuz ayrı havalarda. İniyorsunuz
alana halka gidiyorsunuz dünya kadar şika-
yet dinliyorsunuz. Yönetimle halk arasında
büyük bir uçurum var şuan. Saray ne yaptı-
ğını bilmiyor, halk da perişan halde. Çıkış
noktasını açıkça söyüyorum; Türkiye'nin
bu bataktan çıkışının tek bir çaresi var o da
Cumhuriyet Halk Partisi. Söz veriyorum
halkıma. Her kuruşun hesabını veren, kul
hakkı gelmeyen bir yönetim gelecek. Ka-

ranlıkları aydınlıklara çevirmek gibi temel
bir görevimiz var. Söz veriyorum; bu görevi
ya yapacağız ya yapacağız” dedi. 

Bu millette yutmaz

TBMM'de görüşülen Sosyal Medya Yasa-
sı'nı sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bir
sansür kanunu getirmişler, sarayda imzala-
mış. Ne olduğunu da bilmiyorlar! Kimse
sarayı, AKP'yi MHP'yi eleştirmesin, herke-
sin ağzına bant geçirelim güllük gülistanlık
geçirelim. Yutmayız! Bu millette yutmaz.
Basın özgürlüğü, ülkeyi sağlıklı yöneten
idarenin vazgeçilmez koşuludur. Silivri bu
ülkenin tarihinde önemli bir isim olarak ka-
lacaktır. Adaletsizliğin tarihini yazmak iste-
yenler önce Silivri'ye bakacaklar. Bir ara
Nazilerin toplama kampı gibiydi. Ya ülke-
nin genel kurmay başkanını bile terörist
diye içeriye aldılar. O zaman Silivri'ye gitti-
ğimde burası toplama kampı demiştim,
Ankara'ya gelmeden fezlekem gelmişti”
diye konuştu. 

Beyler rahatsız oluyor

Konupşmasını, “Özgür medyanın olmadığı
yerde demokrasi olmaz, düşünce özgür-
lüğü olmaz” şeklinde sürdüren Kılıçda-
roğlu, “Bunlara yasak getirmeye 
çalışıyorlar, beyler rahatsız oluyor. İstediği-
niz kadar rahatsız olun biz inandığımız
yolda yürüyeceğiz ve devam edeceğiz. Her-
kesin bunu bilmesini isterim. Diyorlar ki,
'Bu teklif yasalaştığında basın özgürlüğü
daha da güçlenecek' Bunu söylüyorlarsa
tam aksini yapıyorlar demektir. Malum, 

'sistem değişiyor' dediklerinde de 'parla-
mento daha güçlü olacak' demişlerdi. 
Buyrun parlamentoya bakın, bakanlar
bile gelmiyor. Bir soru önergesine bile
cevap vermiyorlar. Burası sadece 
600 kişinin aylık aldığı, saraydan
gelen kanun tekliflerine ise el kaldı-
rıp indiren 19 Mayıs hareketlerinin
yapıldığı, muhalefetin de inadına
muhalefet ettiği yanlışı dile ge-
tirdiği bir kuruma dönüştü.
Bir başkan var TBMM Baş-
kanı var ama o da vesayet
altında. Bilmeleri gereken
bir şey var iyi niyetle
ifade edeyim. En güçlü
gazete fısıltı gazetesi.
'Yazmayın' dediği-
nizde fısıltı gazete-
sinden daha
güçlüsü yok-
tur” açıkla-
masını yaptı. 
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NERGİZ DEMİRKAYA

YA YAPACAĞIZ 
YA YAPACAĞIZ!

Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden ikti-
darı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Eğer İstan-

bul'da Suudi konsolosluğunda bir cinayet
işleniyorsa o cinayetin bütün ayrıntılarını

sorgulamak ve gerçeği halka paylaşmak artı
gerekli cezayı vermek TC devletinin görevidir.

Eğer siz para uğruna Türkiye'yi kötü yönettiniz
dilencilik yapıp birilerinden para istemeye gidi-

yorsunuz ve Türkiye'de görülmekte olan bir davayı
ve işlenen bir cinayeti birilerinin talebi üzerine para

uğruna Suudilere veriyorsunuz.
Şimdi TC devletinde vicdan sahibi olan herkese sor-

mak isterim. TC devletinin itibarını bu kadar ayaklar al-
tına alan para uğruna bu ülkenin itibarını birilerine satan

adama allah aşkına ne denir? Cinayet öncesi geliyorlar
zaten üç. tane tuğgeneral, 2 tane yarbay iki teğmen 8 istih-

barat elemanı geliyor. Katlediyorlar konsoloslukta, TC  devleti-
nin itibarını İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine

gömüyorlar. Bunlar ülkeye asla ve asla itibar kazandıracak olay-
lar değildir itibar kaybettiren olaylardır. Sandığa gideceğiz demo-

kratik yollarla ben bunların tamamını emekli edeceğim” dedi. 

BUNLARIN
HEPSİNİ
EMEKLİ
EDECEĞİM!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Türkiye'nin bu bataktan çıkışının tek bir çaresi var o da CHP. Söz veriyorum

halkıma. Her kuruşun hesabını veren, kul hakkı gelmeyen bir yönetim
gelecek. Karanlıkları aydınlıklara çevirmek gibi temel bir görevimiz var. 

Söz veriyorum; bu görevi ya yapacağız ya yapacağız” diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. “Cumhur İttifakı
Türkiye’nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor” diyen Bahçeli, “Gittiğimiz her

yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023’te Cumhur İttifakı sandıktan açık ara
farkla çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir

oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir” ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli partisinin
TBMM’deki grup top-

lantısında gündemi değerlendirdi.
Bahçeli, “Her rüzgara yelken açan,
her telkine kapı aralayan bir siyaset
anlayışının ne olgunluğundan ne
omurgalı duruşundan söz edilebilir.
Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkin-
likle gelip geçecektir. Türk siyasetinin
çözüm bekleyen en önemli sorunla-
rından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi
akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyor-
sak izleri dündedir. Bugün neyle kar-
şılaşıyorsak hedefleri yarındadır.
Küçük heveslerden büyük hedeflerin
çıkmayacağı berrak şekilde görüne-
cektir. Hedefi büyük olanın inancı da

büyüktür” dedi. 

Zafere 
yürüyoruz

“Biz insan üstü bir gay-
retle çalışıyoruz, Geceyi

gündüze katıyoruz, azı-
mızı çok yapmak için sürekli

çabalıyoruz. Cumhuriyetin
100. yıldönümüne adım adım

hazırlanıyoruz” diyen Bahçeli,
“İnsanımızın yüreğine yağmur gibi

yağıyor, umutlarını yeşertiyoruz.
Sözümüzle, sevdamızla, samimiyeti-
mizle, sabrımızla, sadakatimizle, sağ-
duyumuzla 2023’teki zafere
yürüyoruz. Şunu bir defa açıkça ifade
etmek durumundayım ki ülkemizin
hiçbir yerinde Zillet İttifakı’nın iddia
ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.
Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü
söz değildir. Yalandan vergi alınmış
olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi
iflas bayrağını çekmekten kurtula-
mazdı. Aziz milletimiz siyasi sahte-
karlara dün olduğu gibi yarın da prim
vermeyecektir” ifadelerini kullandı. 

493 ilçe ziyaret edildi
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ilçeyi ziyaret ettiğini açıklayan Bah-
çeli, “Çok şükür milletimizin tama-
mıyla kucaklaşmanın huzurunu
yaşıyoruz. Cumhur İttifakı Türki-
ye’nin her yerinde milletiyle oturup
kalkıyor. İnsanımıza muhabbetle do-
kunuyor. Gittiğimiz her yerde gördü-
ğümüz gerçek şudur; 2023’te
Cumhur İttifakı sandıktan açık ara
farkla çıkacaktır. Millet İttifakı’nın
şapkadan çıkaracağı aday kim olursa
olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan
yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir
oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçi-
lecektir. Zillet ittifakının adayını açık-
lamamasında bilinçli bir taktik mi söz
konusudur yoksa demir bir çatlak mı
etkilidir. Çıkarsınlar adaylarını gör-
sünler Hanya’yı Konya’yı. Kolayca
yıpranacak meçhul bir adayı arayıp
aramadıklarını, böylesi bir akıl tutul-
masına düştükleri bir diğer muam-
madır” dedi. 

Paraşütsüz uçuyor!

“Kasım’da seçim olabilir” diyen Kılıç-
daroğlu'nu eleştiren Bahçeli, “Ya ken-
dini kandırıyor, ya da paraşütsüz
uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kli-
niğe müracaat etmesi ve tedavi altına
alınmasıdır. Henüz ortak adayda an-
laşamayan birbirine çalım atmaktan
haz alan, birbirlerinin aleyhine kulis-
leri kaynatan siyasi partilere Tür-
kiye’mizin emanet edilmesi,
istikbalimizin hiçe sayılmasıdır” diye
konuştu. TÜSİAD'ı da eleştiren Bah-
çeli, “TÜSİAD Başkanı İsveç ve Fin-
landiya’nın yanında saf tutmuş.
Neymiş geleneksel politikalara dön-
meliymişiz, fakirleşerek büyüyormu-
şuz. Bir kez olsun milli olsun,
Türkiye’nin meşru tezlerine destek
verin, vermiyorsunuz bari objektif ko-
nuşun, adam gibi konuşun. Boş yap-
mayın” tepkisini gösterdi. 

Büyük 
farkla

kazanacağız

Büyük 
farkla

kazanacağız

Büyük 
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kazanacağız
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Büyük 
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Büyük 
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Büyük 
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Kurultayı
toplayacak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,
partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının
ardından sosyal medyadan açıklamada bulundu.
İnce, kuruluş sancılarından kurtulmak için
olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını belirtti

MEMLEKET Partisi’de istifa depremi yaşandı.
Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr.
Gaye Usluer’in yanı sıra Memleket Partisi

Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi
MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk
Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza
Büyükuslu, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Ku-
rulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem
Şengül Kala ve Memleket Partisi Parti Meclisi-Memle-
ket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray partiden 
istifa etti.

İnce açıklama yaptı

Yaşanan bu gelişmenin ardından partinin lideri Muhar-
rem İnce’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan İnce, “17 Mayıs
2021'de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm
sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hak-
kını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan
kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız.
Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız” ifadele-
rini kullandı.

Memleket 
Partisi Genel

Başkanı 
Muharrem

İnce

CHP Genel 
Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu
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NÜKLEER TIP KLİNİĞİNE 5 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

NÜKLEER TIP KLİNİĞİNE 5 KALEM MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/613282
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : NÜKLEER TIP KLİNİĞİNE 5 KALEM MALZEME

ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır 
Kayıt Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder 
pey teslim edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol 
Birimi İlgili Deposunun talep ettiği günden itibaren 
10 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

Satınalma Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.06.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
"Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki
belgesini ihale dosyasında sunacaktır.İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" 
kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut 

Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. 
İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu
bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/num-
arası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı 
gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı 
verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı 
verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin
parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı 
sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner
sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelge-
sine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına
göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme
sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tara-
fından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir
durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan  
isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif
ile birlikte idareye teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
Satınalma Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe -Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

B asın meslek örgütleri, TBMM Komisyo-
nu'ndan geçen sosyal medya yasa tasarı-
sıyla ilgili Türkiye Gazeteciler

Cemiyeti'nde bir açıklama yaptı. İlk konuşmayı
yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tur-
gay Olcayto, “İktidarın çok sesli bir toplum yarat-
mak istemediği açık. Tam tersine tek sesli, tek
düşünceyi içeren bir topluma dönüştürmek konu-
sunda çalışmaları var. Son sosyal medya tasarısı
da bunlardan bir tanesi. Türkiye'de sansür, oto
sansür yetmezmiş gibi, tehditler, iktidarın baskıları,
zulmü yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadaki in-
sanlara kapıları kapatmak istiyorlar. Korkmasalar
böyle bir şey yapmazlar. Korkuyorlar. Vicdanının
sesini değil reislerinin sesini dinleyen bir iktidar
grubu var. Ne gelirse hiç düşünmeden, vicdanları
bile sızlamadan el kaldırıyorlar” dedi.

Gazetecilere sorulmadı

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı
Gökhan Durmuş da “Türkiye'de medya sektörü
üç haftadır bu kanun tasarısını konuşuyor. Neden
çıkmasını istemiyoruz; bu kanun teklifi gazetecilere
sorulmadan hazırlandı, bürokratlar, hukukçular
tarafından. Bu kanun tasarısının içinde gazeteciler
yok, gazetecilerin menfaati yok. Tam tersi, Türkiye
tarihinin belki de en büyük sansür yasası. Çünkü
sadece gazetecilik faaliyetini değil sosyal medya
ağlarını da susturmaya çalışan bir kanun düzenle-
mesi. Basın meslek örgütleri olarak yalan haberi
savunmuyoruz, dezenformasyona karşı mücadele
edilmeli bu konuda çalışma yapan bürokratlar
değil basın meslek örgütleridir” diye konuştu. 

Muğlak ifadeler var!

Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ise
“Tüm meslek örgütleri tam bir dayanışma içinde.
İş olsun diye daha sonradan 2-3 gün önce davet

ediliyoruz. Tüm örgütler raporlar sunuyor ama
hiçbiri kabul edilmiyor. Meslek örgütlerinin hiçbiri-
nin görüşüne danışılmadan geçirilmek isteniyor.
Hukuki bir metin değil, muğlak ifadeler var” der-
ken Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı
Adnan Özyalçıner, “Sansür ve otosansür yoluyla
haksızlıklar, yolsuzluklar, adaletsizlikler konuşul-
masın diye toplumsal muhalefet temelden sustu-
rulmak isteniyor. Dezenformasyon, yalan habere
hepimiz karşıyız elbette ama hangi haber yalan?
Doğru veya kışkırtıcı olacağına kim karar verecek?
Bu karar iktidardan gelecek. Düzeni yerenler yalan
haber yapanlar, şakşakçılarsa doğru haber üreten-
ler olacaklar” açıklamasını yaptı. 

Bu daha başlangıç

Disk Basın-İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş da ya-
saya tepki göstererek, “Görünen o ki Türkiye bir
sonraki genel seçime kadar başta medya olmak
üzere ifade özgürlüğü alanının giderek daraltıldığı,

gazetecilerin hedef haline geldiği yeni bir döneme
doğru gidiyoruz. Bugün bu itirazımızı aslında bir
başlangıç olarak düşünmek, bundan sonrasında
da yeni saldırı dalgaları karşısında, birlikte, kimseyi
geride bırakmadan mücadele etmenin daha
önemli geldiğini söylemek mümkün. Bu bir son
olarak görülmesin, bir mücadelenin başlangıcı
olarak da görülsün” dedi.  PEN Yazarlar Derneği
2. Başkanı Halil İbrahim Özcan da “Biz sürekli
basının susturulmaya çalışarak bir yere varılmaya-
cağını dile getirmemize rağmen iktidar bunu dinle-
medi ve saldırılarını sürdürüyor. İktidar yine
hedefine, düşünce ve ifade özgürlüğünü koymuş-
tur. Daha fazla sansür ve sansürün fütursuz hale
geleceğini göstermektedir. Türkiye Yayıncılar Bir-
liği Başkanı Kenan Kocatürk: Sansürle mücadele
yüz yıllara dayanıyor. Yasalarla birlikte her iktidar
döneminde ifade özgürlüğüyle ilgili birçok olum-
suz vakayla karşı karşıya kaldık” eleştirisinde 
bulundu. 

KAPILARI KAPATMAK 
ISTIYORLAR

Basın meslek örgütleri, sosyal medya yasa tasarısına karşı açıklama yaptı. Meslek örgütü temsilcileri, yasa tasarısı
hazırlanırken kendilerine danışılmadığını dile getirirken tasarıya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye'de sansür, oto sansür yetmezmiş gibi, tehditler, iktidarın
baskıları, zulmü yetmezmiş gibi bir de sosyal medyadaki insanlara kapıları kapatmak istiyorlar” dedi

KKKA’ya çare olabilir
Yaz aylarında görülen ve
kene ısırmasıyla ortaya çıkan
Kırım Kongo Kanamalı Ate-

şi'nin (KKKA) erken teşhisi ve tedavi-
sine yönelik Türk bilim insanları
önemli bir çalışmaya imza atıyor. Koç
Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon
Hastalıkları Araştırma Merkezi (KU-
ISCID) direktörü Prof. Dr. Önder Er-
gönül ile KUISCID araştırmacıları,
Kovid'den elde ettikleri tecrübeyle,
KKKA'nın erken teşhisi için yerli PCR
testi geliştirerek, ülkemizde yaygın ola-
rak kullanılmasını hedefliyor. Ko-
vid'den 5 kat daha ölümcül olduğu
belirtilen hastalığın tedavisinde alterna-
tif ilaçlar bulmayı amaçladıklarını anla-
tan Prof. Dr. Ergönül, Kovid için
kullanılan molnupiravir gibi bazı ilaçla-
rın, KKKA'daki etkinliğini de araştır-
dıklarını, tedavide daha çok seçenek
elde edilebileceğini açıkladı.

Daha ölümcül

Erken teşhisle semptomların görül-
düğü ilk 3 gün içinde bazı antiviral ilaç-
larla ölümlerin önlenebildiğine dikkat

çeken Prof. Dr. Ergönül, bu nedenle
tıpkı Kovid’de olduğu gibi KKKA’da
da PCR testlerinin yaygın olarak her
merkezde kullanılabilir hale getirilmesi-
nin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.
Prof. Dr. Ergönül, "KKKA’nın ülke-
mizde en sık görüldüğü yerler Orta ve
İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ka-
radeniz'in güney kesimleri. İlk yaz dö-
neminde, haziran gibi vakalar
yoğunlaşır, temmuz ağustos gibi azal-
dığını görürüz ama eylül gibi hasat dö-
neminde tekrar artar. Çünkü bu aylar,
tarımda çalışan insanların keneye
maruz kaldığı zamanlardır. Son olarak
üzücü bir şekilde bir arkeolog, Erzu-
rum yakınlarında çalışırken hasta oldu
ve kaybedildi. Kovid-19 ile karşılaştırdı-
ğımız zaman, KKKA’da ölüm oranı
çok daha yüksek. Kovid-19’da en fazla
yüzde 1-2 gibi ölüm oranı. Ama Kırım
Kongo'ya yakalanan bütün hastalarda
baktığımızda ölüm oranı yüzde 5, ne-
redeyse 4-5 kat daha yüksek. Semp-
tomları başlayıp hastaneye yatmış
olanlarda ise ölüm oranı yüzde 10-
15'leri buluyor" dedi.

İstanbul merkezli 14 ilde
aralarında egzotik ve
yaban hayvanların da

bulunduğu hayvan
kaçakçılarına operasyon
düzenlendi. 62 adrese eş

zamanlı yapılan 303 
hayvan ele geçirildi. 

Operasyonda 62 şüpheli
gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, Türkiye’de
satışı yasak olan yabani hay-

vanların ticaretini yaptıkları yönünde
ihbar edilen şüphelileri takibe aldı.
Yaklaşık 1 yıl süren fiziki ve
teknik  takip sonucu , bugün saat 06.30
sıralarında İstanbul merkez olmak
üzere Adana, Ağrı, Ankara, Aydın,
Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Ko-

caeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya
ve Samsun’da 62 adrese eş zamanlı
operasyon düzenledi. Operasyonda 62
şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait
adreslerde yapılan aramalarda piyasa
değeri 2 milyon 739 bin 375 lira olan,
çeşitli türlerde 52 papağan, 1 kara ak-
baba, 4 tavus kuşu, 25 Türk kanaryası,
84 boz alamecek, 55 Himalaya sakası,
1 kızıl şahin, 16 Resius ve Makak, 7

boa yılanı, 24 leopar gecko, 4 iguana,
10 sakallı ejder, 2 su semenderi, 1 sin-
cap, 18 toy poddle ve pomerian cinsi
köpek ve 4 Scottish ve British cinsi kedi
ele geçirildi. Toplam 303 yabani hay-
van, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alı-
nan şüphelilerin emniyetteki işlemleri
devam ediyor.  DHA

303 hayvan ele geçirildi
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K adın örgütlerinin yoğun mücadelesi, yakın ta-
kibine karşın erkek egemen yargı; şiddet uygu-
layan erkekleri korumaya devam ediyor.

Bunun son örneğini Muğla’da yaşanan Pınar 
Gültekin cinayetinde gördük.

Olayı hatırlayacak olursak; üniversite öğrencisi olan
Pınar Gültekin eski erkek arkadaşı tarafından bir bağ
evinde boğularak öldürüldükten sonra varil içerisinde
yakılmıştı.

İddia odur ki, Pınar varilde yakılmadan önce 
yaşıyordu.

Tam da savcının iddianamede belirttiği üzere “ta-
sarlayarak canavarca hisle kasten öldürme” fiilini iş-
leyen sanık mahkeme tarafından önce ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırıldı sonra da haksız
tahrik indirimi uygulanarak cezası 23 yıla düşürüldü.

Yasada karşılığı olsa da bu olayda bu indirim 
uygulanabilir mi?

Hukukçu olmadığım için mantığımı zorluyorum.
Nasıl bir tahrik yapılmışta önce boğup, daha yaşı-

yor iken bir varilde yakma eylemi gerçekleştirilmiş.
Bırakın yasayı, hangi akıl, hangi vicdan kabul eder

böyle bir şeyi?
Hiç başka bir gerekçe aramaya gerek yok.
İktidarın savunduğu yaşam tarzına uymuyordu

Pınar Gültekin’in yaşamı!
Onlar gibi giyinmiyor, onlar gibi yaşamıyor, 

onlar gibi düşünmüyordu.
Pınar’ın yerinde muhafazakar kesimden biri 

olsaydı, sonuç ve tepkiler böyle mi olurdu?
Yargılamayı beklemeden hemen oracıkta linç 

etmeye kalkarlardı sanığı.
Sanığın daha doğrusu katilin kim olduğu 

önemli değil.
Pınar Gültekin’in avukatları karara kuşkusuz itiraz

edeceklerdir.
İktidar mensuplarının mahcup açıklamaları toplum

vicdanında açılan bu yarayı kapatmaz.
Bu karar yüzlerce benzerlerinden bir örnek.
Aynı şekilde yaşı 18 altında bir genç kızı kendini

doktor olarak tanıtıp kandıran, sonra da Sağlık Ocağı
diye boş bir eve götürüp silah zoruyla tecavüz eden ki-
şiyi “yeterince direnmedi” gerekçesiyle tahliye eden
de aynı anlayış.

Üstelikte şimdilerde bir video hastalığı başladı!
Bu tür sapıklar, utanmadan bir de tecavüzü videoya

çekip görüntülüyorlar.
Düşünebiliyor musunuz?
18 yaşına bile gelmemiş bir genç kızdan, kendisin-

den 20 yaş büyük, silahlı bir erkeğin tecavüzü sıra-
sında direnmesini bekliyoruz.

O an şoka girmiş, kilitlenmiş, korkudan ne yapaca-
ğını bilemez hale gelmiş bir zavallı kız çocuğunu “ye-
terince direnmediğine göre rızasıyla ilişkiye girmiştir”
diye suçlayanlar asıl suçluyu tutuklama gereği bile
duymuyorlar.

Yasaların erkeği koruyan bu yanından cesaret alan
sanık duruşmaya gelmeye bile tenezzül etmiyor. İka-
meti Bodrum olmasına karşın Muğla’dan video-konfe-
ransla ifade veriyor.

Aynı şekilde içkisine ilaç koydukları bir kadını eve
kapatıp tecavüz eden üç erkek göğüslerini gere gere
dolaşıyorlar.

Buna benzer daha yüzlerce örneğine tanık olduğu-
muz yargılamalarda kadına neredeyse potansiyel 
suçlu gözüyle bakılıyor.

Erkeği baştan çıkaran, tahrik eden birer seks
objesi!

Attığı bir tweet, yazdığı bir mesaj yüzünden cezaev-
lerinde tutulan binlerce insan var iken bu kadın düş-
manı sapıklar ortalıkta gezmeye devam ediyorlar.

Ülkemizdeki tüm kadınları sürtük, muhalif herkesi
çürük olarak niteleyen bir anlayışın tabandaki yansı-
masıdır bu olaylar.

Toplumsal barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyduğumuz şu günlerde, ekonomik ve sosyal sorunla-
rın altında ezilmeye mahkum ettiğimiz kadınlarımıza
yönelik baskı, taciz, tecavüz ve şiddetin önünü ala-
mazsak eğer, kimin iktidar olduğunun pek bir 
anlamı yok.

Erken, baskın ya da normal, seçim sürecine girdiği-
miz şu günlerde tüm siyasi partilerin bu soruna önce-
lik vermeleri gerekir.

Özellikle de muhalefet partilerinin önceliği, kadın
hakları olmalıdır.

Kadının şiddete maruz kaldığı, mağdur edildiği,
mutsuz olduğu bir toplumun mutlu olması refaha ulaş-
ması mümkün değildir.

İnanıyorum ki, biz erkekler; yasaların ve gelenekle-
rimizin bize sağladığı bu avantajlardan kolayca vaz-
geçmeyeceğiz.

Bu sorunun çözümü yine kadınlarda.
Toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi haksız, 

hukuksuz uygulamalar kadar kadına yönelik şiddetin
önlenebilmesi, haklarının korunabilmesi de ancak ve
ancak yine kadınların örgütlü ve kararlı mücadelesiyle
gerçekleşecektir.

Yeter ki, biz erkekler onların bu mücadelesinde
ayak bağı olmayalım.

Bu ülke kadınların elleri üzerinde yükselecektir.
Bu ülkede barışın egemen olması, demokrasinin

tüm kurum ve kurullarıyla işlemesi, hukukun üstün-
lüğü, kadınların mücadelesi ve azmi olmadan 
yerleşemeyecektir.

Kadınların, kadın örgütlerinin bu haklı ve onurlu
mücadelesini saygıyla selamlıyorum.

Kadına yönelik 
şiddete teşvik! “haksız

tahrik indirimi”

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Küçük Ölçekli Balıkçı ola-
rak tabir edilen bin 297 balıkçıya,

ekmek teknesinin bakım onarımına kat-
kıda bulunmak için malzeme desteği
gerçekleştirdi. Büyükada Su Ürünleri
Kooperatifi’nde gerçekleşen törende ba-
lıkçılar, kolilerini İBB Başkan Vekili Sel-
çuk Sarıyar’dan teslim aldı. 

Destek vereceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun se-
lamını Adalı balıkçılara ileten İBB Baş-
kan Vekili Selçuk Sarıyar, “Küçük ölçekli
balıkçılarımız yoksullukla mücadele ve-
riyor. Kaynakların sürdürülebilir olarak
kullanılması açısından da çok yüksek bir
potansiyele sahip. Daha çok insanın
evine balık girsin, daha çok çocuk ba-
lıkla beslenebilsin diye bu destekleri ver-
meye devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı. Desteklerin devam edeceğini
söyleyen Sarıyar, “Küçük ölçekli balıkçı-
larımızın mensubu oldukları su ürünleri
kooperatifleriyle görüşmelerimiz devam
ediyor. Tüm ortaklarının faydalanabile-
ceği destekler üzerine çalışıyoruz. Hep
birlikte ihtiyaçları tespit edip, gereken
noktalarda adımları atacağız. İstanbullu
üreticilerin emekçilerin yanında dur-
mayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik koşul-
ları dayanışma duygusuyla aşacağız”
dedi.

Hizmetleri büyüteceğiz

Törende şehrin üreten, emek veren; çift-
çisi, besici, balıkçılarına verdikleri des-
tekleri paylaşan Tarımsal Hizmetler
Daire Başkanı Ahmet Atalık, “Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,  2022’yi
küçük ölçekli balıkçılık ve yetiştiricilik yılı
olarak ilan etti. Ancak İBB, bu yılı dahi
beklemeden küçük ölçekli balıkçıları
desteklemeye başladı. Bundan sonra yer

problemleri çözüldükçe desteklerimizi
daha da çeşitlendirerek size hizmetleri-
mizi büyüteceğiz” şeklinde konuştu. 

Değeri büyük 

Sloganı “ölçeği küçük, değeri büyük”
olan desteğin Adalara çok benzediğini
vurgulayan Adalar Belediye Başkanı
Erdem Gül ise konuşmasında “Deniz
üretimi yıllardır kaderine terk edilmiş.
Bu bakımdan İBB’nin bu kaderine terk
edilmiş alana güçlü bir biçimde el attığı
için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize yakı-
şan bu” diye konuştu. Kadın Balıkçılar
Derneği Başkanı Sevinç Konkuş, balık-
çılara desteğin kapsayıcı ve birleştirici
bir çalışma olduğunu belirterek, İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür-
lerini iletti. Büyükada Su Ürünleri Koo-
peratifi Başkanı Ali Coşkuner de destek
paketlerinin çok kıymetli olduğunu ifade
etti. İBB’nin  “Tekne Bakım Malzemesi
Desteği” kapsamında balıkçılara tekne
bakımında kullanılan Epoksi Macun,
Antifauling Boya, Beyaz Yağlı Boya ve
Balıkçı Tulumu verildi. 2021 yılında top-
lam 1.200 balıkçı teknesine yapılan des-
tek, 2022 yılında 1.297’ye yükseldi.
Türkiye genelinde küçük ölçekli balıkçı
teknesi sayısı toplam sayının yüzde
91’ini oluşturmasına rağmen toplam
üretimin ancak yüzde 10’unu gerçekleş-
tirmesi sebebiyle küçük ölçekli balıkçıla-
rın desteklenmesi büyük önem taşıyor.

DAHA COK EVE 
BALIK GIRECEK
İBB, 12 metre altı balıkçı teknesi sahibi bin 297 kişiye malzeme
desteği sağladı. Büyükada'da gerçekleşen programda küçük ölçekli
balıkçılara destek paketlerini teslim eden İBB Başkanvekili Selçuk
Sarıyar, “Daha çok insanın evine balık girsin, daha çok çocuk balıkla
beslenebilsin diye bu destekleri vermeye devam edeceğiz” dedi

ZAYİ İLANLARI 
T. C. İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden
09.03.2016 tarihinde verilen, Tamer Veteriner Hekim

Muayenehanesinde çalışmakta olan Vet. Hek. AYLİN ERDEM'
e ait 09.03.2016 ruhsat tarihli ve 34-M-076 ruhsat numaralı

Veteriner Hekim çalışma izin belgesi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

06-08-1356 Plakalı A-554131 Seri kart Nolu iş makinası
Tescil Ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Murat Erdoğan 53395422384

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1646734)
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Davanın KABULÜ ile; 
1-İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Cevizli Mah./Köyü,

C:26, Hn; 754, BSN:1 'de nüfusa kayıtlı
56080713224 TC kimlik numaralı Abdollah 
Taherı'nın "Abdollah" olan isminin "CAN" olarak
değiştirilmesine, bu haliyle nüfusa tesciline, karar
verildiği ilan olunur. 

Eski günler
geri gelecek
Danamandıra Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, hem
kadın çiftçilerle tarla çapaladı hem de Mahalle Evi Kültür Merkezi
kursiyerlerinin sergi açılışını yaptı. Yılmaz, barbunya üretimini
yeniden eski günlerine döndürmekte kararlı olduklarını söyledi

DanamanDıra Mahalle-
si’ni ziyaret eden Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan

Yılmaz, burada önce Danamandıra
Mahalle Evi Kültür Merkezi kursiyer-
lerinin el emeği göz nuru ürünleriyle
oluşturdukları serginin açılışını yaptı.
Sergide yer alan tüm ürünleri titizlikle
inceleyen Yılmaz, kadınlarla bol bol

sohbet etti. Kursların kadınlara
kazandırdığı el becerilerinin
aile ekonomilerine katkı sağla-
yacağına inandığını ifade
eden Başkan Yılmaz, tüm ka-
dınlara ürettikleri el emeği göz
nuru ürünler için teşekkür etti.

Yetkililerden bilgi aldı

Daha sonra kadın çiftçilerle

beraber barbunya tarlalarını gezen
Yılmaz, burada kadınlarla beraber
çapa da yaptı. Barbunya üreten kadın
çiftçilere 2 yıldır verilen gübre desteği-
nin meyvelerini almaya başlamasın-
dan dolayı çok mutlu olduğunu ifade
eden Başkan Yılmaz, barbunya üreti-
mini yeniden eski günlerine döndür-
mekte kararlı olduklarını söyledi.
Mahalleye yapılan çocuk parkını
Muhtar Cengiz Çelik ile birlikte 
gezen Başkan Yılmaz, ardından 
Danamandıra – Sayalar arasında 
Silivri Belediyesinin talebiyle İBB Yol
Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı ta-
rafından yapımına başlanan 5,6 kilo-
metre uzunluğundaki beton yol
çalışmalarını da inceleyerek yetkililer-
den bilgi aldı.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan
geleneksel Silivri Ortaköy Börek
Festivali için geri sayım başladı.
25 Haziran 2022 Cumartesi günü
yapılacak festivalde Silivrili kadın-
lar börek yapımındaki maharetle-
rini konuştururken, festivale
katılanlar Rober Hatemo konseri
ve diğer sahne gösterileriyle co-
şacak. Pandemi öncesindeki festi-
val coşkusunun bu yıldan itibaren
yeniden yaşanacağını ifade eden
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Geleneksel olarak düzen-
lediğimiz Ortaköy Börek Festivali
ilçemizin tanıtımı için oldukça
önemli. Festivalimize tüm Silivrili-
leri ve İstanbulluları davet ediyo-
rum. Halkımızın festival
coşkusuna katılması bizi çok
mutlu edecektir” dedi. Ortaköy
Meydanı’nda saat 19.30’da başla-
yacak olan Ortaköy Börek Festiva-
li’nde saat 20.30’dan itibaren
sahne gösterileri ve Rober Ha-
temo konseri olacak.

ROBER HATEMO
SAHNE ALACAK

Bağcılarlılara
sürpriz konser
Bağcılar Belediyesi, 21 Haziran Dünya
Müzik Günü’nde belediyeye gelen
vatandaşlara ve personele unutulmaz
bir sürpriz yaptı. Bilgi Evleri müzik
öğretmenleri, çaldıkları enstrümanlar
eşliğinde bir konser verdi

21 Haziran Dünya Müzik
Günü sebebiyle Bağcılar Beledi-
yesi, sürpriz bir organizasyona ev

sahipliği yaptı. İşlem için belediyeye gelen ilçe
sakinleri ve personel bir anda başlayan müzik
sesiyle şaşkına döndü. Meraklı gözlerle çevre-
lerine bakan vatandaşlar, keman, gitar, saz ve
ud çalan Bilgi Evleri müzik öğretmenleriyle
karşılaştı. Müziğin ritmine ayak uyduran va-
tandaşlar, “Çayır çimen geze geze” ve “Fikri-
min ince gülü” başta olmak üzere
seslendirilen şarkılara eşlik etti. Konser so-
nunda müzisyenler izleyenlerden büyük alkış
aldı. Konserde gönüllerince eğlenen vatan-
daşlar, kendileri için bu sürpriz programı dü-
zenleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

Modacılara 
taş çıkardılar
Süleymanpaşa Belediyesi öncülüğünde ve
Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde
gerçekleştirilen Giyim Kursu, yılsonu sergisi ile
ürettiği eserleri görücüye çıkardı

Süleymanpaşa Belediyesinin
geçtiğimiz günlerde açılışını yap-
tığı Şehit Gökçen Koşal Çiftlikönü

Mahallesi Spor Tesisleri Mahalle Konağı ve
Taziye Evinde gerçekleştirilen sergiye Süley-
manpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Sabri
Çınar ve Hüseyin Uzunlar katılırken Başkan
Yardımcıları açılış kurdelesini kursiyerler ile
birlikte kestiler. Süleymanpaşa Belediye Baş-
kan Yardımcısı Sabri Çınar kursiyerlere hitap
ettiği konuşmasında, “Bugün burada üretilen
ürünler azmin, mücadelenin ve emeğin başa-
rıya dönüşmesinin eseridir. Siz değerli kursi-
yer arkadaşlarımız, giyim konusunda tasarım
ve üretim eğitimlerini aldıktan sonra ortaya
çıkardığınız eserler ile neler yapabileceğinizi
gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum,” ifade-
lerini kullandı.

Çok büyük emek var

Kursu gezerek ürünleri tek tek inceleyen Sü-
leymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Uzunlar ise Süleymanpaşa Belediyesi
olarak özellikle eğitim ve üretim noktasında
belediyenin tüm imkânlarını seferber etmeye
hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Yardım-
cısı Uzunlar, “El emeği göz nuru eserleriniz
için hepinizi tebrik ediyorum. Hepsinde çok
büyük emek ve sabır var. Süleymanpaşa Be-
lediyesi olarak biz her zaman üretimin ve eği-
timin yanındayız. Tüm imkânlarımızı da
seferber etmeye hazırız,” dedi. 



Y editepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
tarafından yürütülen ve Florida Üniver-
sitesi Mimarlık Okulu'ndan Prof. Dr.

Charlie Haliey'in katkı sunduğu, Uluslararası
Tasarla/Yap Atölyesi sonunda "X-change unit"
yerleştirmesini tasarlayan öğrenciler sadece
altı günde projeyi hayata geçirdi. Açılışı üni-
versitenin Güzel Sanatlar Fakültesi binasının
güney çimlerinde yapılan yerleştirmenin tama-
men doğa dostu malzemelerden oluşan gaz
beton ve ahşap kullanılarak yapıldığı belirtildi.
Yeditepe Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi ve
TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen
proje, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakül-
tesi 2-3-4’üncü sınıf öğrencileri tarafından eş
zamanlı olarak tasarlanıp inşa edildi. ‘X-
change unit’ yerleştirmesinin açılışına, Yedi-
tepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedreddin
Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Canan Aykut Bingöl, Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Florida Üni-
versitesi Mimarlık Okulu öğretim görevlisi
Prof. Dr. Charlie Haliey, çok sayıda öğrenci ve

akademisyen katıldı.  

Önemli olan felsefe

Açılışta konuşma yapan Yeditepe Üniversitesi
Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, “Örnek bir
çalışma yapmışsınız. Benim ölçeklerimde
küçük ama anlamı çok büyük olan bir şey or-
taya çıkarmışsınız. Önemli olan bunu yapmak
değil önemli olan bunun felsefesi. Atalarımız
en az 70-80 sene evvel köy enstitülerinde yaptı-
lar böyle bir çalışmayı. 10-12 yaşındaki çocuk-
ları okula kaydettiler. Çocuklar öğretmenleri ile
beraber okulu kurdular ve içinde okudurlar. Siz
şimdi atalarınızın yaptığı işin küçük bir mode-
lini ama felsefe olarak çok büyük modelini
yaptınız. Ümit ediyorum ki Türkiye’de eğitim
esnasında yaparak öğrenme, öğrenirken
yapma modeli yeniden hayata geçsin. Çünkü
yapmadan öğrenmek mümkün değil. Ama
teorisini, mühendisliğini, mimarlığını bilmeden
yapmak olmaz. O ustaların işi. Farkı sizler ya-
ratacaksınız. En az malzemeyle en güzel sis-
temi kurmak, doğaya saygılı, doğayla uyumlu

eserler vermek çok önemli. İşte bunu burada
gördüm. İnşallah bu model sadece bizim üni-
versitemizde değil bütün üniversitelerde yayılır.
Küçük bir adım ama inşallah büyür” dedi.  

Kalıcı bir yer

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, “Tasarla-yap
aslında bir tür metodolojik ve çağdaş tasarım
yöntemi ve biz bu çağdaş yaklaşımı yaklaşık
bir yıl önce Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi akademik programına yerleştirme niye-
tiyle yola çıktık. Bu proje de o niyetin ilk adımı.
Tasarla-yap uluslararası bir yaklaşım olmakla
beraber yoğun olarak Amerika, Kuzey Avrupa
ülkeleri ve Kanada’da örneklerini gördüğümüz
bir yaklaşımdır. Türkiye’de çok örneği yok. Öğ-
rencilerin malzemeyle tanışması, malzemenin
potansiyelini keşfetmesi ve tasarladıkları şeyi
birebir inşa edip hayata geçirmeleri gibi çok
kıymetli iç içe olan bir süreci kapsıyor. Biz
kampüse artık kalıcı bir eser ve yerleştirme ka-
zandırdık. Bu bir adımdı ve bu adımın başa-

rıyla atılması bizim için çok
önemliydi. Bundan sonra da ça-
lışmalarımıza devam etmek isti-
yoruz” şeklinde konuştu.  

Yaparken öğrendiler

Florida Üniversitesi Mimarlık
Okulu öğretim görevlisi Prof.
Dr. Charlie Haliey de “Tasarım
ve yapım süreçlerini birbirine
bağlamak ve yaparken öğren-
mek bu projenin amacı. Öğret-
mek için tasarım oluşturmayı
seviyorum. Bu proje de öğren-
cilerin ekip çalışması yapması
için bir fırsat yaratıyor. Öğren-
ciler toprakla etkileşime girebili-
yorlar. Ama en önemli
konulardan biri de öğrencilerin
proje üstünde çalışırken birbi-
rinden öğrenmesi bu yüzden bu
tür projeler daha yaygın olmalı”
ifadelerini kullandı.  DHA
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Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Tasarla/Yap Atölyesi sonunda "X-change unit" yerleştirmesini üniversiteye
kazandırdı. Sadece 6 günde hayata geçirilen yerleştirme ile bir yandan öğrencilerin projeyi yaparken öğrenmesi amaçlanırken bir yandan da
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TASARLA YAP! X-CHANGE UNİT BİR
DEĞİŞİM ALANI

Yeditepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Aktuna
ise geçen yıldan beri bu proje üzerinde çalıştıklarını
vurgulayarak konuyla ilgili şöyle konuştu: “Geçen yıl-
dan beri bu proje üstünde çalışıyoruz. TUBİTAK baş-
vurumuzu yaptık daha farklı fon arayışları içindeydik.
Çok uzun bir sürede gelişen bu projeden ürünümüzü
ilk defa alıyoruz. Öğrencilerimizin yaptığı bir proje
fakat akademisyenlerimizde onlarla beraber çamu-
run, yağmurun içinde gece gündüz çalıştı. X-Change
Unit, bir değişim diyalog alanı. Zaten burada eğitim
alanında üniversite kampüsündeyiz. Öğrencilerimiz,
bulunduğumuz yerde daha çok bilginin çift yönlü aka-
bildiği, öğrencilerin ve akademisyenlerin etkileşim
içinde olabildiği, nispeten dik ve tek yöne konumlan-
mış bir topografyada kullanıcıların birbirine yönelebil-

diği yeni bir bilgi alışveriş alanı tasarlıyorlar.” 

GERÇEKLE KAVRAM 
ARASINDAKİ NOKTA
Bu projeyle öğrencilerin malzemeyle karşılaştığını söyleyen
Aktuna, mimarlıkta malzemenin çok önemli olduğunu ve pro-
jenin öğrencilerin malzemeyi tanımasını sağladığını belirtti.
Aktuna, “Onu kesmeyi, tutmayı, taşımayı, depolamayı öğ-
rendi. Daha çok gerçek malzemeye yönelik bir çalışmaydı.
Aynı zamanda da gerçek bir arazide çalıştığımız için altya-
pısından toprağına kadar bir sürü faktörle çok gerçek karşı-
laşmalar yaşadılar. Projede kavramsal boyutlarla
düşündüğümüz konular burada çok gerçek ve önemliydi.
Öğrenciler, gerçekle kavram arasındaki noktayı bulmaya
çalıştılar” dedi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nden bir 
yetkili, Türkiye’den her haf-

ta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin 
ülkelerine geri döndüğünü ancak 
koşulların çok sayıda gönüllü geri 
dönüş için uygun olmadığını söy-
ledi. Türkiye, dünyadaki en büyük 
mülteci nüfusu olan yaklaşık 3,7 
milyon Suriyeliye ev sahipliği yapı-
yor, ancak son olarak kamuoyunda 
ortaya çıkan tartışmalar, hüküme-
tin onları geri gönderme planları 
üzerinde çalışmasına neden oldu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yaklaşık 1 milyon Suri-
yeliyi ülkenin kuzeybatısında inşa 
edilecek evlere yerleştirmeyi plan-
ladıklarını söylemişti. Geçtiğimiz 
hafta Suriyelilerin ülkelerine geri 
dönmesi için bir adım da Danimar-

ka’dan gelmişti. 
Danimarka’da 
yüzlerce Suriyeli mülteciye verilen 
oturma izninin Şam bölgesinde ko-
şulların iyileştiği gerekçesiyle iptal 
edildiği açıklanmıştı.

Halktan vazgeçemeyiz
Öte yandan, Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, dün akşam Suriye’deki 
insani durumla ilgili düzenlenen 
BM Güvenlik Konseyi toplantı-
sında, Suriye’nin kuzeybatısındaki 
milyonlarca insana Türkiye üze-
rinden gönderilen yardımların 
önemine vurgu yaptı. Bu bölgedeki 
insanlara yardım ulaştırılmasını 
sağlayan BM programının bir yıl 
daha uzatılması için Güvenlik 
Konseyi’ne çağrıda bulunan Guter-

res, “Suriye halkından vazgeçeme-
yiz” ifadesini kullandı. Suriye’de 
muhaliflerin kontrolündeki kuzey-
batı bölgesine Türkiye sınırındaki 
Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden 
yardım gönderilmesine imkân tanı-
yan BM programı 10 Temmuz’da 
sona eriyor.

Suriyeli muhalif gruplar ise Tür-
kiye yerine Şam üzerinden gelecek 
yardımların hükümetin eline geçe-
bileceğinden endişe ediyorlar.

Çağrıda bulundu
Geçen yıl yardım sevkiyatların-
dan beşinin Rusya’nın bahsettiği 

şekilde yapıldığını ifade eden 
Guterres, bu mekanizmanın sınır 
ötesi yardımın yerini tutacak bo-
yutta olmadığını ekledi. Guterres, 
“Sınır ötesi operasyonlara imkan 
veren mutabakatın devam etmesi 
için tüm konsey üyelerine çağrıda 
bulunuyorum Bölgedeki 4.1 milyon 
insanın ızdırabı ve kırılganlığını 
gidermek ahlaki sorumluluğu-
muzdur” dedi. Büyük kısmı İdlib 
vilayetinden oluşan Suriye’nin ku-
zeybatısında insani yardıma ihtiyaç 
duyanların yüzde 80’inin kadın ve 
çocuk olduğunu belirten Guterres, 
ayda 800 kamyon büyüklüğünde 
olan insani yardımın sevkiyatına 
imkan veren mekanizmanın bir 
yıl daha uzatılmasını istedi. Gu-
terres’in bir yıl daha uzatılmasını 
talep ettiği BM operasyonlarında 
Türkiye’den Suriye’ye ayda yakla-
şık 800 kamyon yardım ulaştırılı-
yor. Yardım programının uzatılma-
sı için BM Güvenlik Konseyi’nin 
beş daimi üyesi olan ABD, Rusya, 
Çin, Fransa ve İngiltere’den hiçbi-
rinin veto etmemesi koşuluyla en 
az dokuz üyenin onayı gerekiyor.

 
 

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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4 METRELIK VATOZ YAKALANDI
Geçtiğimiz günlerde 
Mekong Nehri’nde 

yakalanan ve bir boz ayı 
ile aynı ağırlığa sahip 
olan dev vatoz balığı, 
dünya rekoru kırdı. 

Canavar balık olarak 
anılan vatozun, 300 

kilo ağırlığında 4 metre 
uzunluğunda olduğu 

belirtildi

Kamboçyalı bir balıkçı 
tarafından yakalanan dev 
vatoz balığı, son olarak 2005 

yılında Tayland’da yakalanan bir 
tatlı su balığından 7 kilo daha ağır 
olmasıyla dünya rekorunu da kırdı. 
300 kilo ağırlığındaki balık, yetişkin 
bir boz ayı ile aynı ağırlığa sahip 
olmasıyla da dikkat çekti. Canavar 
balık olarak adlandırılan dev vatoz, 
yakalandıktan sonra araştırmacılar 
tarafından incelenip serbest bırakıl-
dı. Köpekbalığının uzaktan akrabası 
olan zehirli balık, Mekong Neh-
ri’nde yakalandı. USAID tarafın-
dan finanse edilen koruma projesi 

Mekong’un Harikaları’na liderlik 
eden biyolog Zeb Hogan BBC’ye 
şunları söyledi: “Bu balığı bulmak ve 
belgelemek dikkat çekici. Bu, daha 
da fazlasının varlığına dair bir umut 
ışığı; çünkü şu anda birçok zorlukla 
karşı karşıya olan Mekong’da mey-
dana geldi.”

4 metre uzunluğunda
Dev balık, 13 Haziran gecesi Koh 
Preah adasından yerel bir balıkçı 
tarafından yakalandı. Ölçüldüğünde 
balığın 4 metre uzunluğunda olduğu 
ortaya çıktı. Dev vatoz, tekrar 
suya bırakılmadan önce incelen-

di ve kayıt altına alındı. Bu, ekip 
tarafından mayıs ayından bu yana 
incelenen ikinci dev vatoz oldu; 
daha önceki vatoz balığı ise 180 kilo 
ağırlığındaydı. Dev tatlı su vatozları, 
onları yemek isteyenler ve onları 
akvaryumlarda sergilemek isteyenler 
tarafından avlanan ve nesli tüken-
mekte olan bir tür. Canavar balık 
kancaya takıldığında balıkçılara 
zorluk çıkarabilir, tekneleri saatler-
ce nehirde sürükleyebilir ve hatta 
su altına çekebilir. Balık, özellikle 
saldırgan olarak kabul edilmese de 
38 cm uzunluğundaki zehirli iğnesi 
ile zehirleyebilir.

Avrupa Komisyonu’nun Gürcistan’a 
aday ülke statüsü verilmesi için bek-
lenmesini tavsiye etmesinin ardından 
dün ülkenin başkenti Tiflis’te AB üyeli-
ğine destek için gösteri düzenlendi

AB ÜYELIĞINE 
DESTEK 
GÖSTERISI

HONG Kong’un sim-
gelerinden Jumbo 
Floating Restaurant, 18 

Haziran’da Güney Çin Deni-
zi’nde battı. Restoranın bağlı 
olduğu Aberdeen Restaurant 
Enterprises Ltd. tarafından 
yapılan açıklamada, restoranın 
14 Haziran’da bakım için daha 
az maliyetli bir bölgeye çekil-
diği ve 18 Haziran’da Paracel 
Adaları olarak da bilinen Xisha 
Adaları’nı geçtiği sırada “olum-
suz koşullarla” karşılaşıldığı 
aktarılarak, restoranın su aldığı 
ve yan yatarak battığı belirtildi.

Kurtarılmaya çalışılıyor
Söz konusu kazada ölen ya da 
yaralanan olmadığı aktarılan 
açıklamada gemiyi kurtarma 
çabalarının başarısız olduğu 

ifade edilerek, “Olay yerin-
deki su derinliği bin metrenin 
üzerinde olduğu için kurtarma 
çalışmalarının yapılması son 
derece zorlaşıyor” denildi. 
Açıklamada, restoranın söz 
konusu çekilme öncesi de-
niz mühendisleri tarafından 
detaylı bir şekilde incelendiği 
belirtildi. Kanton mutfağından 
yemekler sunan yaklaşık 80 
metre uzunluğundaki Jumbo 
Floating Restaurant, 40 yılı 
aşkın süredir Hong Kong’da 
hizmet veriyordu. İngiltere 
Kraliçesi II. Elizabeth ve Tom 
Cruise gibi ünlü isimler müş-
terileri arasında yer alıyordu. 
Restoran Covid-19 salgını 
nedeniyle 2020 yılında kapan-
mış ve tüm personelin işine son 
verilmişti.

Son dönemde, Türkiye, ülkedeki Suriyelerin durumunu 
tartışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin 
kuzeyinde güvenli bölge oluşturma planı da uzun süre 
tartışılmıştı. Erdoğan, Türkiye’deki Suriyelileri buraya 
yerleştirmekten söz etmişti. Dün de Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye’den Suriye’ye 
dönüş yapanların sayısındaki artışa işaret etti

HER HAFTAHER HAFTA 800  800 
KiSi KiSi DONUYOR!DONUYOR!

24 Şubat’tan beri Ukrayna 
ile savaşta olan Rusya’nın 
Devlet Başkanı Vladimir 

Putin’in 4.5 milyar dolarlık bir ağı 
olduğu öne sürüldü. İddia İngilte-
re’nin önde gelen medya kuruluş-
larından The Guardian’dan geldi. 
The Guardian’ın özel haberinde 
lüks villalar, üzüm bağları ve yat-
ların da olduğu bir kooperatifin 
izine ulaşıldığı ortaya çıktı. Bu 
malvarlıklarının ve gayrimenkullü-
lerin Rus lider Putin’in arkadaşları 
ve oligarklar tarafından bir araya 
getirildiği belirtildi. Yazışmalara 
göre Putin’in yapılan bu “koope-
ratifin” büyüklüğü ise 4.5 milyar 
dolar seviyesinde.

İddialar yalanlandı
Belge ve kayıtlar da 
yayınlanırken farklı 
kişi, şirket ve hayır 
kuruluşlarına ait olan 
bu mülklerin ve mal-
varlıklarının hepsi LL-
CInvest.ru isimli bir 

internet sitesine kayıtlı gözüküyor. 
Yazışmalarda, bu kuruluştaki üst 
düzey yetkililer, “Eğer bu malvar-
lıkları ve gayrimenkuller tek bir 
kurumun bünyesinde olsaydı bunu 
yönetmek çok daha zor olurdu” 
ifadesi de yer aldı. Yıllardır Rusya 
Devlet Başkanı Putin’in bağlantı-
ları aracılığıyla gizlice gayrimenkul 
ve servet ettiği iddia edilmiş fakat 
bu iddialar hep yalanlanmıştı. Res-

mi açıklamalara göre Rus 
lider Putin’in St. Pe-

tersburg’da ufak bir 
dairesi, Sovyetler 

Birliği dönemin-
den kalma iki 
otomobili, bir 
garajı ve bir 

romörkü 
bulu-

nu-
yor.

BATI MEDYASI 
PUTiN’E VURUYOR
Batı medyasında Putin aleyhine haberler yayımlanmaya devam 
ediyor. Son olarak, İngiliz The Guardian gazetesi, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in 4.5 milyar dolarlık ilişkiler ağı olduğunu iddia etti

Hong Kong’un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant’ın (Yüzen 
Dev Restoran) 18 Haziran’da Güney Çin Denizi’nde başka bir bölgeye 
taşındığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı bildirildi

YUZEN RESTORAN YUZEN RESTORAN 
SULARA GOMULDUSULARA GOMULDU

GÜRCISTAN’DA dün akşam Avrupa 
Birliği (AB) üyeliğine destek için düzen-
lenen gösteriye on binlerce kişi katıldı. 
Başkent Tiflis’te 60 bine yakın kişi, 
ellerinde Gürcistan AB bayraklarıyla 
parlamento binasının önünde toplandı. 
Avrupa Komisyonu, geçen hafta Ukrayna 
ve Moldova’nın AB’ye aday ülke statüsü 
verilmesine yeşil ışık yakmış, Gürcistan 
için ise beklenmesini tavsiye etmişti. 
AB’nin aday ülke statüsü kazanmadan 
önce Gürcistan’dan bazı siyasi reformları 
hayata geçirmesini beklediği belirtiliyor.

NATO’ya katılacak!
Gösteriyi düzenleyen organizatörler, 
amaçlarının Gürcü halkının Avrupa’ya 
olan bağlılığını göstermek olduğunu ifade 
etti. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaş-
vili, cuma günü yaptığı açıklamada aday 
üye statüsü için gerekli adımları atacakla-
rını ifade etmişti. Garibaşvili, son yaptığı 
açıklamada da ülkesinin NATO’ya ka-
tılma konusunda kararlı olduğunu fakat 
öncelikle Rusya ile toprak konusundaki 
sorunlarını çözmesinin gerektiğini be-
lirtti. Gürcistan da Ukrayna ve Moldova 
gibi Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle sınır 
sorunu yaşıyor. Gürcistan’da 2008’de 
yaşanan Güney Osetya Savaşı’nda ülkeye 
asker gönderen Rusya, tek taraflı olarak 
bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve 
Güney Osetya’yı tanıdığını açıklamıştı.

FRANSA’DA önceki gün düzenle-
nen seçimde meclis çoğunluğunu 
kaybeden Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron’un hükümeti ciddi bir 
yenilgi alırken, ülke siyasi krizin eşiğine 

geldi. Reuters’ın 
son dakika olarak 
duyurduğu habe-
re göre, Fransa 
Cumhurbaşkan-
lığı’ndan yapılan 
açıklamada, se-
çim sonuçlarının 
açıklanmasının 
ardından, Baş-
bakan Élisabeth 
Borne’un istifası-
nı sunduğu ancak 
istifanın Macron 
tarafından redde-
dildiği bildirildi.

Borne’un istifası 
Macron’dan 
geri döndü
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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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. 
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Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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ZAMANSIZ KADINLAR

Melek Anqi’nin Asya köklerinden 
esinlenerek yarattığı “Hiromita”, 
Studio As We Are’nın kürasyo-
nunu yaptığı ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinden kadın sanatçıların yer 
aldığı özel seçkide yer alacak. 22-24 
Haziran 2022’de Infinite Objects 
tarafından düzenlenecek olan sergi, 
NFT dünyasında çeşitliliği ve kadın 
sanatçıların görünürlüğünü artırma-
yı hedefliyor.

Hiromita’ya ilham verdi
“Hiromita” karakterinin kökeni 
sanatçının çocukluğuna dayanıyor. 
Tayvan kökenli Türk çağdaş sanatçı 
Melek Anqi Kocasinan, çocukken 
ailesiyle yaşadığı Tayvan’daki man-
ga ve animelerden Çince öğren-

di. Türkiye’ye döndüklerinde ise 
babasının aldığı Tom Miks, Zagor, 
Çelik Bilek gibi çizgi romanlarla 
Türkçe okumayı söktü. Çocukken 
kendini farklı hissettiği zamanlarda 
çizgi roman karakterleriyle yalnızlık 
hissini gideren sanatçı “Hiromita” 
serisiyle çocukluğu ile bağ kuruyor. 
Melek Anqi, Hiromita karakterini 
yaratırken, Asya’da çatılara konulan 
kaplan ruhlu kedi heykellerinden de 
esinlendi. Sanatçı, “Çatıdaki Kap-
lan” adı verilen, korkunç dişleriyle 
hayaletleri yediği ve bereket getirdi-
ği söylenen bu geleneksel heykelleri 
yeniden yorumladı. Vahşi bir yüz 
ifadesi olmakla beraber izleyiciyle 
yakın ilişki kurabilen çocuksu bir 
çağrışımı olan “Hiromita”, sevgi 
dolu olan ama kabul edilmek için 
kendini değiştirmeyen bir karakteri 

temsil ediyor.
Türkiye, Tayvan ve Amerika’da 

yaşamış olan Melek Anqi, Hiromi-
ta’nın aynı zamanda kendi kimliğini 
bulma çabasının bir ürünü olduğu-
nu paylaştı. Sevimli ve vahşi Hiro-
mita’nın bir modern Pinokyo hika-
yesi gibi görülebileceğini belirten 
sanatçı: “Hiromita, gerçek bir varlık 
olmayı; çatıda yağmurda karda tek 
başına durmak yerine, insanlarla 
ilişki içinde olmak, bunu yaparken 
ise kendi özgün varlığını, farklı-
lıklarını korumayı istiyor” diyerek 
yarattığı karakteri özetliyor. Melek 
Anqi’nin “Hiromita” temalı eserleri 
yıl sonunda Türkiye’de ilk kez sa-
natseverlerle buluşacak. Hiromita, 
dijital ekran yerine, çeşitli malze-
melerin dokusuyla boyut kazanarak 
fiziksel eser olarak sergilenecek.

TÜRKAN ERVAN

Yenilikçi sanatçı Melek Anqi’nin sevilen “Hiromita” karakterinin NFT’si, 22-24 Hazi-
ran’da NFT NYC etkinliğine paralel olarak New York’ta Nowhere Gallery’de sergilenecek

BÜYÜKÇEKME-
CE Atatürk Kültür 
Merkezi’nde ger-

çekleşen tiyatral gösteriye 
sanatseverler yoğun ilgi 
gösterdi. Gösterinin fina-
linde oyunculara Büyük-
çekmece Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün tarafın-
dan çiçek takdim edildi. 
Atatürk Kültür Merkezi’n-
de gösteriyi Büyükçekmece 
halkıyla beraber izleyen 
Dr. Akgün, oyuncula-

rı tebrik ederek şunları 
söyledi: “Tiyatral gösteriyi 
Büyükçekmece ailemle 
birlikte izledik. Tarihin 
önemli kadınlarını canlı 
olarak izleyebilmek bizleri 
bir kez daha gururlandırdı. 
Türkiye ve Dünya tarihine 
ismini altın harflerle yaz-
dırmış kadınlarımızı saygı 
ve sevgiyle anıyorum. Bu 
anlamlı etkinlikte emeği 
geçen herkesi gönülden 
tebrik ediyorum.’’ DHA

Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıp-Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıp-
çı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Zamansız Kadınlar’ çı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Zamansız Kadınlar’ 
tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştutiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu

TAYVAN kökenli Türk çağdaş 
sanatçı Melek Anqi Kocasinan, 
Asya kültürü, arketipsel psikoloji, 
popüler kültür öğeleri ve kişisel mi-
tolojisinden kaynağını alan karışık 
teknik ve dijital resim ve kolajlar 
üretmektedir. Tayvan’da ilkokula 
başlayan, Amerika’da UCLA ve 
Yale Üniversitesi’nde (MA) eğitimi-
ni tamamlayan sanatçı resme ilgisini 
çocukken Çince bilmeden 
gittiği Tayvan’da, Çince yazı 
karakterlerini resim gibi 
çizerken keşfetti. Resimlerin-
de kaligrafik çizgiler ve Asya 
anime/manga kültüründen 
izler taşıyan Melek Anqi, 
Türkiye’de Contemporary Is-
tanbul ve ArtweeksAkaretler 
gibi önemli fuar ve etkinlik-
lerde yer aldı. New York’ta 
resim eğitimi, ESMOD Ulus-
lararası Moda Akademisi’nde 

moda tasarım /illüstrasyon eğitimle-
ri de alan Melek Anqi’nin çalışma-
larında, yaşamış olduğu Asya ve Ku-
zey Amerika kültürlerinin etkisiyle 
Asya sanatının iki boyutlu figüratif 
soyutlamacı tarzı, canlı renkler, 
Japon çağdaş sanat akımı superflat 
etkileri görülmektedir. Sanatçı, 
fiziksel ve dijital araçları birlikte 
kullanarak “fizi-dijital sanat” diye 

adlandırılabilecek, fiziksel ve 
sanal gerçekliklerin arasın-
daki sınırı aşmaya çalışan 
işler üretmektedir. Boya, 
kağıt, kumaş gibi malzeme-
lerin dokusunu ve insana da-
irliğini, dijital sanatın parlak 
renkleri ve farklı dünyaları 
bir araya getiren olanaklarını 
sentezleyerek çekici görsel 
hikayeler anlatmaktadır. 
Sanatçı, çalışmalarını Türki-
ye’de sürdürmektedir.

Melek Anqi kimdir?Melek Anqi kimdir?

TÜRKIYE’NIN ilk ve 
tek sanayi müzesi Rahmi 
M. Koç Müzesi, 14 binin 

üzerinde objenin yer aldığı ko-
leksiyonunun önemli bir kısmını 
oluşturan denizcilik objeleri ile 
eşsiz bir mirası yaşatıyor. Müzede 
sergilenen ve tarihte iz bırakan, 
önemli olaylara tanıklık eden 
deniz vasıtaları, ‘Bir Gemi ve 
Tekne Koleksiyonu’ isimli kitapta 
okurla buluştu. Kitapta; Savaro-
na’nın filikasından Fenerbahçe 
Vapuru’na, dünyayı dolaşan ilk 
Türk yelkenlisi Kısmet’ten İngiliz 
amiral teknesi Maid of Honour’a, 
dünyanın bilinen en eski buhar-
lı römorkörlerinden biri olan 
Rosalie’den Gonca ve Ysolt gibi 
buharlı teknelere ve Uluçalireis 
Denizaltısı’na kadar uzanan çok 
özel bir seçki sunuluyor. Deniz 
vasıtalarının farklı açılardan 
çekilmiş fotoğraf karelerindeki 
detaylar da kitaba ayrı bir gör-

sel zenginlik katıyor. Rahmi M. 
Koç Müzeleri’nin yanı sıra Yapı 
Kredi Yayınları Kitabevleri, Arter 
Kitabevi ve East Marine Mağa-
zaları’nda okurla buluşan kitabın 
önsözünü ise müzenin kurucusu 
Rahmi M. Koç kaleme aldı.

Çocuk yaşta başladı
Denize ve deniz vasıtalarına hay-
ranlığının 6 yaşındayken başladı-
ğını aktaran Koç, özel koleksiyo-
nundaki tekne ve yelkenlilerden 
her birinin hikayesini içten bir dille 
okura aktarıyor. Koç, “Makinalı 
ve makinasız, çeşitli ve değişik tip 
gemiler, denizaltı, tırhandiller, 
sandallar, yelkenliler, gezi motor-
ları, velhasıl deniz vasıtalarımızın 
kimilerini yaptırdım, kimilerini 
satın aldım, birçoğu da hibe edildi. 
Dünyadaki sadece klasik tekne 
yahut marin müzelerinde bendeki 
kadar çeşit eserin bulunmadığını 
gördükçe yüreğime su serpiliyor. 

Hele hele iki teknemizin dünya-
yı yelkenle dolaşmış olmaları da 
değerimizi daha da artırıyor” diyor. 
Koç, “RMK Marine Tersanemiz ve 
de müzemizin atölyesi olmasaydı 
bu kadar çeşitli teknelerin restoras-
yonunu yapamazdık” diye ekliyor.

Yenikapı 12’ye
İngiltere’den Fransa’ya, İtalya’dan 
Norveç’e ve ABD’ye mavi sularda 
yüzen tekne ve gemilerin anla-
tıldığı kitapta, Dr. Vera Bulgur-
lu’nun “Bizans Gemileri” başlığıy-
la kaleme aldığı yazıyı okumak da 
mümkün. Ayrıca Dr. Işık Özasit 
Kocabaş’ın, Yenikapı Kazıları’nın 
en önemli parçalarından Yeni-
kapı 12’yi ve restorasyon sürecini 
anlattığı “9. Yüzyıldan Günümüze 
Yelken Açan Ticaret Teknesi” 
başlıklı yazı deniz ve tarih tut-
kunlarını bekliyor. Yenikapı 12 
Rekonstrüksiyonu ise Rahmi M. 
Koç Müzesi’nde sergileniyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, zengin koleksiyonunda özel yere sahip deniz vasıtalarını ‘Bir Gemi ve Tekne 
Koleksiyonu’ isimli kitapta bir araya getirdi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından tasarımı 
yapılan kitapta, tarihte iz bırakan ve önemli olaylara tanıklık eden objeler genişçe anlatılıyor

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 
sahne alan dünya yıldızı Fazıl Say, unutulmaz bir konsere imza 
attı. Amfitiyatro’yu dolduran 6 bin kişi, aralıksız 1 buçuk saat 
süren konser sonrası sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı

MARMARiS’i 
MEST ETTi

DÜNYACA ünlü piyanist ve 
besteci Fazıl Say, 1. Marmaris 
Uluslararası Kültür ve Sanat 

Festivali’nde unutulmaz bir konser 
verdi. Marmaris Amfi Tiyatro’da ger-
çekleşen konseri yaklaşık 6 bin kişi 
izledi. 21.00’de başlayacak konserden 
saatler önce Amfitiyatro’yu dolduran 
izleyicilere Marmaris Belediye Başka-
nı Mehmet Oktay da eşlik etti. 

Teması çok anlamlı
Saat 21.00’de sahneye alkışlarla 
çıkan Fazıl Say, festivali gönülden 
desteklediğini belirterek “Festivalin 
küllerinden doğan Anka kuşu tema-
sı pandemiyle birlikte geçirdiğimiz 
sürece bakınca hepimiz için anlamlı. 
Ama Marmaris için çok daha anlamlı. 
Marmaris’teki geçen yıl o korkunç 
yangında ormanların yok oluşunu dü-
şününce Marmaris’in de küllerinden 
yeniden doğması da bunun için bir 

unsurdur. Doğayı korumak için varız. 
Hep de koruyacağız. Tekrar yemyeşil 
bir Marmaris oluşturacağız. Seçtiğim 
eserler de doğayı ve insanı sahiplenen 
bestecilerin başyapıt eserleri olacak” 
diye konuştu. 

Yeni Hayat’ı ilk kez çaldı
Konuşmasının ardından piyanonun 
başına geçen Say, açılışı Ludwig van 
Beethoven’ın Ay Işığı Sonatı ile yaptı. 
Franz Peter Schubert’ın eserlerini de 
çalan Say, kendi bestelerine de yer 
verdi. ‘Yeni Hayat Sonatı’nı ilk kez 
Marmaris’te çalan sanatçı ayrıca 10 
Mayıs’ta vefat eden babası Ahmet 
Say için bestelediği ‘Babam Ahmet 
Say’ isimli eserini de çaldı. Yaklaşık 
1 buçuk saat süren konseri George 
Gershwin’in Summertime eseriyle 
bitiren Fazıl Say dakikalarca ayakta 
alkışlandı. Say, 5 kez sahneye geri 
gelip izleyicileri selamladı.

Kaligrafist başlıyor!

Alişan’a sevgi değirmeni

ILKI 2017 yılında sadece 
Latin Kaligrafisi özelinde 
gerçekleştirilen “Kaligra-

fist”, tüm dünya yazılarını içinde 
barındıran bir hale getirilerek 2. 
Uluslararası Yazı Kültürü Festivali 
olarak İBB Kültür Dairesi Başkan-
lığı desteğiyle gerçekleşiyor. Çivi 
yazısı, graffiti, fraktur yazı, klasik 
tabelacılık gibi yetişkin atölyeleri-
nin yanı sıra İBB Mahalle Evleri’n-
de minikleri konuk edecek çocuk 
atölyelerini de kapsayan “Kaligra-
fist”, 23 Haziran-3 Temmuz 2022 
tarihlerinde düzenleniyor.  Kalig-
rafi, ikinci kez bir festivalle, birçok 

yazı sistemini farklı disiplinlerden 
eserlerle sergilemeyi hedefliyor. 

Ücretsiz takip
Alanlarında uzman yerli ve 
yabancı sanatçıların katılımıyla 
farklı yazı kültürlerini ve sanatları 
daha geniş kitlelere ulaştırma ve 
tanıtma fikrinden yola çıkarak 
yeniden tasarlanan “Kaligrafist”te; 
konferanslarla açılacak serginin 
yanı sıra, performanslar, yetişkin-
ler ve çocuklar için atölyeler, saha 
gezileri, söyleşiler gibi etkinlikleri 
kapsıyor. Festival mekanları; İBB 
Taş Oda-Sultanahmet, Barın Han, 

İBB Mahallle Evleri, Tarihi Yarı-
mada Yazı Rotası, Karaköy Sahil 
Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçı-
sı. Ücretsiz olarak gerçekleştirile-
cek etkinlik programının ayrıntıları 
İBB Kültür Sanat ve Kaligrafist 
sosyal medya hesaplarından takip 
edilebilir. 

UZMAN Psikolog ve yeme 
bozuklukları danışmanı 
Yelda Başaran, “Oturdu-

ğunuz Yerde Zayıflamak İster misi-
niz?” isimli kitabı raflardaki yerini 
almasıyla birlikte en çok konuşulan 
yazarların başında yer alıyor. Kita-
bını tanıtma turlarını hızlandıran 
ekranların ünlü sunucusu ve uzman 
psikolog Yelda Başaran, Alişan’ın 
programında ünlü şarkıcıya babalar 
günü ve aynı zamanda doğum 
günü olması nedeniyle verdiği 
hediye ile duygulu anlar yaşattı. 
Bir değirmenin her paletine ünlü 
sanatçının çok sevdiği eşi, çocuğu, 
Fenerbahçesi ve vefat eden kardeşi 

gibi değer verdikleri-
nin resmini koyarak 
Alişan’a hediye eden 
Yelda Başaran, “Sev-
ginin hissedildiği ve 
hayata gülerek baka-
bilmeyi başarabildiğimiz takdirde 
psikolojik olarak da kendimizi iyi 
hisseder, bunu gerek özel gerekse 
iş hayatımıza yansıtarak çevremizle 
daha uyumlu hale geliriz.  Arkadaş-
larıma sevgi dolu sevgiyi unuttur-
mayan hediyeleri kendim emeğimle 
yapıp vermek benim içinde özel bir 
durum. Alişan dostuma hayatının 
sevgi değirmenini yapıp hediye 
etmek istedim” dedi.

HHiiROMROMiiTA NEW YORK’TATA NEW YORK’TA



Antal-
ya’nın ev sahipliğinde 
devam eden Büyükler Avrupa 
Eskrim Şampiyonası’nda bugün 
Enver Yıldırım, Muhammed Ana-
sız, Tolga Aslan ve Kerem Çağla-
yan’dan kurulu erkek kılıç milli 
takımı, Fransa’yı 45-39 yenerek 
Avrupa 3’üncüsü oldu

ANTALYA’DA 17 Hazi-
ran’dan bu yana devam eden 
Avrupa Eskrim Şampiyo-

nası’nda bugün erkekler kılıç ve 
kadınlar flöre kategorilerinde takım 
müsabakaları gerçekleştirildi. Or-
ganizasyonda ilk olarak tablo-16’da 
karşılaştığı Gürcistan’ı 45-42, ardın-
dan çeyrek finalde İtalya’yı 45-37 
yenen erkek kılıç milli takımı, yarı 
finalde Ukrayna karşısında 45-43 
mağlup olarak final şansını kaçırdı 
ve 3’üncülük maçında Fransa’nın 
rakibi oldu. Üçüncülük mücade-

lesinde Fransa’yı 45-39 yenen ay 
yıldızlılar tarihi bir başarıya imza 
atarak Avrupa 3’üncüsü oldu. Öte 
yandan bugün piste çıkan kadınlar 
flöre milli takımı (İrem Karamete, 
Firuze Ayşen Güneş, Alisa İsbir, 
Almıla Birçe Durukan) Polon-
ya, Büyük Britanya ve Avusturya 
ile gerçekleştirdiği karşılaşmalar 
sonucu şampiyonayı 10’uncu sırada 
tamamladı. Organizasyon yarın 
kadınlar epe ve erkekler flöre kate-
gorilerinde takım maçları ile devam 
edecek.

Trabzonspor’un gündeminde olan Süper Lig’in gol kralı Umut Bozok’un transferinde 
sıcak saatler yaşanıyor. Bu hafta İstanbul’a gelmesi beklenen golcü futbolcu hakkında 
konuşan menajeri Olivier Davo, oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu. Davo, bordo 
mavililerin söz konusu transferdeki konumunu ve son durum ile ilgili konuştu ve her 
ne kadar ilgi olsa da İstanbul’a gelme konusunda yakın olmadıklarını belirtti

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 

İSTANBUL YOLU 
GOZUKMUYOR!
Süper Lig’de bu sezon rakip 

kalecilerin korkulu rüyası olan 
Umut Bozok, bu başarısını 

gol krallığı ile taçlandırdı. Fransa 
patentli gurbetçi futbolcu sezon 
içerisinde olduğu gibi yaz aylarında 
da transferin gözdesi haline geldi 
ve özellikle Trabzonspor’un ilgisi 
oldukça yüksek. Ancak şu ana ka-
dar resmi imzalar atılmadı. Basında 
çıkan iddialar üzerine konuşan 
menajeri Olivier Davo, oyuncusu-
nun geleceğine dair açıklamalarda 
bulundu.

5 takıma birden imza!
Sezonun sona ermesinden sonra 
Umut Bozok hakkında birçok 
haber çıktığını dile getiren Davo, 
kendisi ve futbolcusuyla temas 
kurmadan yazılanlara şaşırdığını 
söyledi. Bu süreçte Kasımpaşa, Fe-
ner, Trabzon, Galatasaray ve belki 
Beşiktaş’a imza attırıldığını ancak 
bunların gerçeği yansıtmadığını be-
lirtti. “Umut ile başlayan cümleler, 
Umut şu kulübü istiyor gibi ifadeler 
var. Bunlar yanlış” dedi.

Görüşmeler var
Oyuncusu hakkında gö-
rüşmeler yaptıklarını dile 
getiren Davo; “Transfer 
sirkine katılmayı çok 
sevmiyorum. Görülmeler 
yapıyoruz ancak etkile-
şimde bulunduğumuz 
insanlara karşı saygılı ol-
mak zorundayız. Herhan-
gi bir kulüp adı vermek 
istemiyorum ancak Trab-
zonspor’un ilgilendiğini 
söyleyebilirim. Abdullah 
Avcı ile görüştü. Yine 
de İstanbul’a gelmeye şu 

an için yakın değiliz.” ifadelerini 
kullandı.

Galatasaray’a iki gol attı
Umut Bozok’un Trabzonspor’u 
Galatasaray’dan gelecek olası 
teklife yönelik olarak bekletti-
ği iddiaları hakkında da ko-
nuşan Fransız temsilci; 
“Umut Galatasaraylı 
bir ailede büyü-
dü. Bunu inkar 
etmemize ya da 
saklamamıza 
gerek yok. An-
cak futbol farklı 
bir dünyadı ve 
tutkudur. Ailesi 
Galatasaray’ı destekliyor. Futbol 
artık onun işi. Tuttuğu takıma karşı 
oynadığı maçta goller attı. Her ne 
kadar küçükken bu açıklamayo 
yapsa da işini ortaya en iyi şekilde 
koymayı başardı. Bu da yer aldığı 
kulübe karşı aidiyetini ve iş ahla-
kının ne kadar yüksek olduğunu 
gösteriyor. Profesyonel olmak 
zorundasınız ve Umut da böyle 
düşünüyor. Transfer işleri farklı bir 
konu.” ifadelerini kullandı.

Beklemek daha sağlıklı
Lorient’in yapısal bir deği-
şikliğine gittiğini de ifade 
eden Davo; “Umut’un ge-
leceği hakkıdna kulübüyle 
temas halindeyim. Kulüpte 
bir takım değişiklik oluyor. 
Bekleyip görmek gerekiyor 
ve bu daha sağlıklı olacak. 
Umut şu an bir yere imza 
atmadı. Eğer anlaşma sağ-
larsa bunu resmi ağızlardan 
duyarsınız” diyerek sözleri-
ni tamamladı.

Son Ses Çankaya çok ses getirecek

ÖZEL SPORCULAR ÇEKYA’DA
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İLKLERE imza atmayı ba-
şaran söz yazarı ve müzisyen 
Gülnaz Yılmaz Olguncan, 

bestekâr ve kanun sanatçısı İlkay 
Olguncan yeni eserleri olan Son Ses 
Çankaya Marşı‘nı Çankaya Futbol 
Kulübü için besteledi. Sözleri Gülnaz 
Yılmaz Onguncan, bestesi ve aranjesi 
İlkay Olguncan’a ait olan marş uzun 
uğraş ve çalışmalar sonucunda ortaya 
çıktı. Yaptıkları marş dünya çapında 
profesyonelliğe sahip. Birbirlerine 
olan bağlılıklarını ve sevgilerini eser-
lerine yansıtan çift, marşın kulüp için 

uğurlu geleceğine ve başarı getirece-
ğine inanıyorlar. Bunu da marşlarında 
çok özel bir ses frekansı kullanarak 
güçlendirdiklerini söylüyorlar.

Galatasaray’a da marş yazmıştı
Daha evvel Galatasaray Spor Kulübü 
için yaptıkları İlk Aşkım Galatasaray 
Marşı’nı Galatasaray Yönetim Kuru-
lu’ndan Fatma Dilek Kutlu ile imzala-
mışlardı. Son Ses Çankaya Marşı’nı da 
şu andaa Çankaya Futbol Kulübü’nün 
onursal başkanı olan Fatma Dilek 
Kutlu ile imzaladılar. Marşla başlayan 

tanışmalarının çok güzel bir dostluk 
bağına dönüşmesinden son derece 
mutlular. Gülnaz Yılmaz Olguncan 
ve İlkay Olguncan icra ettikleri sanata 
inanan ve güvenen Çankaya Futbol 
Kulübü Başkanı Maruf Güneş’e en 
derin sevgileriyle teşekkür ettiler.

BURAK ZİHNİ
BURAK ZİHNİ

SEZONU şampiyon ta-
mamlayan Trabzonspor’da 
transfer çalışmaları tüm 

hızıyla sürüyor. Bordo mavililer 
Süper Lig’den Doğucan Haspolat 
ve Eren Elmalı’ya imza attırırken 
Stefanı Denswil ile de 
yeniden anlaşmış, Udine-
se’de kontratı tamamla-
nan Jens Stryger Larsen’i 
renklerine bağlamıştı. 
Geirde kalan sezon bek-
leneni veremeyen Fode 
Koita’nın yerine yeni bir 
santrafor almak isteyen 
Fırtına’da Haji Wright 
ismi ön plana çıktı ve ilk 
temas kuruldu. Yöne-
tim golcü futbolcunun 
trnasferi için 2 milyona 

euroya yakın bir bütçe ayırır-
ken çeşitli bonusları da gözden 
çıkardı. Bundan sonra ise resmi 
adımların atılması ve görüşmele-
rin başlaması bekleniyor.

Kısa sürede satılacak
Geçtiğimiz günlerde açıklama 

yapan Danimarka kulü-
bünün sportif direktörü 
Esben Hansen, “Haji 
Wright için çok sayıda 
somut teklif aldık. O 
cephede çok hareket-
lilik var ve kısa sürede 
satılmasını bekliyorum” 
ifadelerini kullanmıştı. 
Wright için Hull City’nin 
devrede olduğu ancak 
Wright’ın Şampiyonlar 
Ligi’nde oynamak istedi-
ği öğrenildi.

BURAK ZİHNİ

Wright için Wright için 
resmi adımresmi adım

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da yoğun mesai harcanı-
yor. Bordo mavililer birçok bölgeye takviye yapabilmek adına gerçek-
leştirdiği girişimlere bir yenisini geçen sezon Antalyaspor’da forma 
giyen Haji Wright ile eklemişti. Liberya asıllı ABD’li futbolcunun kulübü 
ile ilk temas kurulmuştu. Artık resmi adımların atılması bekleniyor

ŞAMPİYONAYA Türkiye’yi 
temsilen Türkiye Özel Sporcu-
lar Spor Federasyonu (TÖS-

SFED) Başkanı Birol Aydın, kafile 
başkanı Sadettin Akçi, down atletizm 
milli takımından antrenörler; Leman 
Elmas, Mehmet Ali Kurt,Tarkan 
Güney ve Mürsel Kurt, sporcular; 
Emirhan Akçakoca, Ali Topaloğlu, 

Dilara Çevik, Münevvere Yılmaz, 
Rıdvan Yalçın, Furkan Demir, Merve 
Uzun, Anıl Demir, Merve Özlü, 
Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir, 
down masa tenisi milli takımından 
antrenörler; Kemal Yaşkafa, Fatma 
Yütük, sporcular; Merve Peker, Er-
man Çetiner, Benay Balcı ve Salihcan 
Özkantal katıldı.

İyi hazırlandık
Şampiyona öncesi açıklama yapan 
Türkiye Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol 
Aydın, “Özel sporcularımız, milli 
takım antrenörlerimiz nezaretinde 
çok iyi bir kamp dönemi geçirdiler. 
Son hazırlık kampımızı Çorum’da 
yaptık, bizlere ev sahipliği yapan 
Çorum Belediye Başkanı Sayın 
Dr.Halil İbrahim Aşgın’a, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Sayın Cemil Çağ-
lar ve emeği geçen herkese ayr ayrı 
teşekkür ediyorum. Özel Sporcular 
Spor Federasyonu olarak milletimize 
yeni başarılar ve madalyalar kazan-
dıracağız. Hedefimiz 2021 Madalya 
rekorumuzu geliştirmek, yeni rekor-
lar kırmak. Bizlere her zaman destek 
olan başta Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor 
Bakanımız Dr.Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na, Türkiye Milli Para-
limpik Komitesi (TMPK) Başkanı 
Yavuz Kocaömer’e, tüm destekçile-
rimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ 
dedi.  DHA

Özel sporcular down atletizm ve masa tenisi dünya şampiyonası, Çekya’nın Nymburk şeh-
rinde gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak şampiyona, 26 Haziran Pazar günü sona erecek

Eren Elmalı

TARİHİ BAŞARI



BAŞANTRENÖR Dimitris Itoudis 
ise şunları söyledi: “Onur duyu-

yorum. Çok şanslıyım. Görevimin 
ve sorumluluğumun farkındayım. 

Fenerbahçe ailesine geldiğim için 
çok mutluyum. Bana güvendikleri için 
yönetime teşekkür ediyorum. Yüksek 
basın katılımı da beni inanılmaz mutlu 
etti. Çalışma arkadaşlarımla Fener-
bahçe’de tarih yazmak için buradayız. 
Elimizden geleni yapacağız. Neleri 
inşa etmek istediklerimizi biliyorum. 
Umarım Fenerbahçe ailesiyle hep 
birlikte bunu yapacağız. Bu salonda 
geçmişte çok fazla duygu yaşandı. 

Çok teşekkür ediyorum.”

Ülker Spor ve Etkinlik 
Salonu’ndaki imza töreni-
ne başantrenör Dimitris 

Itoudis’in yanı sıra kulübün bas-
ketboldan sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Sertaç Komsuoğlu, basketbol 
operasyonları genel direktörü Ma-
urizio Gherardini, genel menajer 
Derya Yannier ve basketbol ope-
rasyonları direktörü Defne Patır 
katıldı.

Temellerini atıyoruz
Açılış konuşmasını yapan basket-
boldan sorumlu yönetim kurulu 
üyesi Sertaç Komsuoğlu, sezonu 
şampiyonlukla kapattıklarını ancak 
istedikleri sonuçları alamadıkları 
dönemler olduğunu kaydederek, 
“Özellikle EuroLeague’de Rus ta-
kımlarıyla ilgili alınan kararlardan 
en çok etkilenen takım olduk ve 
hedefimizden uzak kaldık. Ancak 
sezonu çok değerli bir şampiyon-
lukla tamamladık. Bu kıymetli 
şampiyonlukta emeği olan tüm 
antrenörlerimize ve sporcularımı-
za bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. Şimdi yeni bir heyecanın 
temellerini atıyoruz. Avrupa’nın 
en değerli markalarından birisi 
olan Fenerbahçe Beko’yu, Dimitris 
Itoudis ile buluşturmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu anlaşmanın 
kıymetli antrenörümüz ve kulübü-
müz için hayırlı olmasını diliyorum. 
İdari yapılanmamızdaki bazı deği-
şikliklere de değineceğiz. Ailemizin 
uzun süredir Fenerbahçe Genel 
Menajeri olan Maurizio Gherar-
dini, yeni dönemde basketbol ope-
rasyonları genel direktörü olarak 
görev yapacak. Fenerbahçe Beko 
Gneel Menajeri yardımcısı Derya 
Yannier ise artık şubemizde genel 
menajerlik görevini üstlenecek. 
Yeni görevlerinin hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karar yönetimin
Fenerbahçe’nin basketbolda Av-
rupa’nın en güçlü markalarından 
birisi olduğunu dile getiren Kom-
suoğlu, “Biz de bu değeri koru-
mak için var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz. Umarız Itoudis’in 
liderliğinde, idari ekibimizin her 
kademedeki güçlü yapılanmasıy-
la, Fenerbahçe Beko’yu en üstte 
görmeye devam edeceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, 
cumhuriyetimizin parlayan yüzü 
olan Fenerbahçemiz, camiamızın 
gücü ile her branşta kupaların adı 
olacak” diye konuştu. Jan Vesel-
y’nin ayrılması durumunda forma-
sının emekli edilip edilmeyeceğiyle 
ilgili gelen soruya Komsuoğlu, “Bu 
tip kararları biz almıyoruz, yönetim 
kurulu alıyor. Bunlar değerlendiri-
lecektir. Resim netleşsin, bu soruya 
daha net cevap verme şansı bulabi-
leyim” yanıtını verdi.

Çok çaba harcıyoruz
Bütçe konusunda bilgi veren 
Komsuoğlu, “Burada özellikle 
başkanımıza ve yönetim kurulu-
muza teşekkür etmemiz gerekiyor. 
Fenerbahçe’nin yine EuroLeagu-
e’de iddialı olması ve Türkiye’de 
de şampiyonluğunu sürdürebilmesi 
için elimizden gelen her türlü 
çabayı harcıyoruz. Önümüzdeki 
günlerde daha net cevaplar vere-
ceğiz. Sayın başkanımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılında 
tüm branşlarda Fenerbahçemizin 
başarılı olması için her türlü ola-
nağı sunuyor, kendisine teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
“Fenerbahçe’de yöneticiyseniz her 
zaman bir baskı vardır üzerinizde” 
diyen Komsuoğlu, “İdari ekibimize 
ve hocamıza inanıyoruz. Fenerbah-
çe Basketbol Şubesi olarak sadece 
şampiyonluklar için yatırımlar yap-
mıyoruz. Türkiye’nin ilk basketbol 
müzesini tamamladık. Açılış için 

yeni sezonu bekliyoruz. Altyapıya 
çok ciddi yatırım yaptık. Fenerbah-
çe Beko’ya alternatif olacak oyun-
cuların yetişeceğine inanıyoruz. 
İnşallah gelecek sezona yine genç 
oyuncularımızın kalacağı bir mi-
safirhaneyi de bitireceğiz burada. 
Sadece bugüne değil, geleceğe de 
yatırım yapıyoruz. Bunları Fener-
bahçe Beko’nun canlanışı olarak 
görebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Ailemize hoş geldin
Fenerbahçe Basketbol Operas-
yonları Genel Direktörü Maurizio 
Gherardini, Itoudis’e “hoş geldin” 
diyerek sözlerine başlarken, “Der-
ya’ya da yeni görevinde başarılar 
diliyorum. Artık yerimi daha genç 
profesyonellere bırakma zamanı 
gelmişti. Itoudis’in başarılarından 
bahsetmeme gerek yok. Kendisini 
bir süredir tanıyorum. CSKA’da 
gerçekten çok başarılıydı, bu ba-
şarılar tesadüf değildi. Banvit’e de 
çok büyük başarılar yaşattı. Kendi-
sine tekrardan Fenerbahçe ailesine 
hoş geldin diyorum” dedi.

Çok değerli bir koç
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri 
Derya Yannier ise yaklaşık 1 sene 
önce Fenerbahçe ailesine katıldığı-
nın altını çizerek, “Unvan değişe-
biliyor fakat ben ilk günden beri 
olduğu gibi, bundan sonra da aynı 
şekilde Fenerbahçe Beko’yu en üst 
seviyeye taşımak için enerjimi har-
cıyor olacağım. Tüm yönetim ku-
rulumuza, başta başkanımıza, bana 
bu görevi verdikleri için teşekkür 
etmek istiyorum. Gherardini’ye 
bana bu yolu açtığı için özel bir 
teşekkür etmem gerekiyor. Kendisi 
belki Avrupa’nın, belki dünyanın 
sayılı spor yöneticilerinden birisi. 
Onunla bu görevde birlikte çalışa-
cak olmak büyük bir gurur. Itoudis 
çok değerli bir koç. Bunun yanında 
da çok değerli bir insan. Kendisinin 
önderliğinde yeni 3 senelik süreç-
te, Fenerbahçe’nin layık olduğu 
Avrupa’nın en üst yerine taşımak 
için çalışacağımızı söyleyebilirim. 

Bugünden 
itibaren 
7/24 başarı-
lara ulaş-
mak için 
çalışacağız. 
Fenerbahçe 
taraftarını 
gururlandı-
racak tab-
loyu ortaya 
çıkarmak için 
varımızı yoğu-
muzu ortaya koyacağız” açıklama-
sını yaptı.

Savunmada çok iyiydi
Dimitris Itoudis, “Benim temsil 
ettiğim bir şey var. Mutlaka düşe-
biliyoruz, başarısızlıklar olabiliyor. 
Ailede, işte, aşkta. Önemli olan 
bunlarda dik durabilmek. Zor ola-
cağını bilerek devam etmek. Kupa 
kaldırmak değil sadece başarılı 
olmak. Asıl savaşlar kapı arkasın-
daki savaşlardır. Melih Mahmu-
toğlu antrenmanda belki bir sürü 
atış kaçıracak ama siz maçta attığı 
bir sayıyı göreceksiniz. Bu düşünce 
şekliyle devam etmemiz gerekiyor” 
şeklinde konuştu. Antrenörler 
olarak amaçlarının oyuncuların 
performansına destek vermek ol-
duğunu kaydeden Itoudis, “Işıklar 
onların üzerinde olsun. Benim bir 
felsefem var. Kazanan bir takım 
kültürü yaratmak. Neyimiz var, 
neyimiz yok bunlara bakacağız 
takımı inşa ederken. En önemlisi 
kimlik ve kimya olması. Roller çok 
önemlidir. Fedakarlık çok önem-
lidir. Birlik içinde, kimya içinde 
çalışacak bir takım oluşturmalıyız. 
CSKA’da Hines savunmada çok 
iyiydi, Milos da destek oluyordu. 
Elimizde ne varsa ona göre ayar-
lama yapmamız gerekiyor. Burası 
benim takımım değil. Milyonlarca 
taraftara sahip olan çok büyük bir 
takım. Ne kadar hızlı anlarlarsa, o 
kadar hızlı adapte olurlar. Buraya 
bilet alıp gelen taraftarlara görmek 
istedikleri şeyi görmelerini sağlaya-
cağız” dedi. DHA

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 3 yıllık anlaşmaya 
vardığı başantrenör Dimitris Itoudis için imza töreni düzen-
ledi. Geleceğe yönelik mesajlar veren Dimitris Itoudis, “Be-
nim temsil ettiğim bir şey var. Mutlaka düşebiliyoruz, başa-
rısızlıklar olabiliyor. Ailede, işte, aşkta. Önemli olan bunlarda 
dik durabilmek. Zor olacağını bilerek devam etmek” dedi

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

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

*

ONEMLİ OLAN ONEMLİ OLAN 
DİK DURMAK!DİK DURMAK!
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Onur 
duyuyorum

Transferde son durum
DIŞ ve iç transferdeki gelişmeler-
le ilgili gelen soruya Fenerbahçe 
Beko Genel Menajeri Derya 
Yannier, şu yanıtı verdi: “Wilbekin 
ve piyasadaki birçok oyuncuyla 
temas halindeyiz. Kolay bir süreci 
yok. Mevcut takımıyla devam eden 
bir sözleşmesi var. En az bir takım 
daha çok ciddi şekilde resmin 
içerisinde. Bu transfer için elimiz-
den gelen fedakarlığı yapmaya 
çalışıyoruz. Yönetimimizde de 
bize çok destek oluyor. Şu an için 
net bir durum yok, önümüzdeki 
günlerde netleşir. Konu Fenerbah-
çe olduğu zaman insanlar isimleri 
ortaya atmayı da seviyorlar. Başka 
bir isimle ilgili detay vermeyeyim. 
Birçok oyuncuyla görüşmemiz var. 
En iyi kimyayı sağlamaya çalışı-
yoruz. Doğru kimyayı, karakter 
anlamında oluşturabilmek önemli. 
Jan Vesely bu ailenin 8 senedir 
çok önemli bir parçası. Her şeyin 
başında burayla özdeşleşmiş bir 

oyuncu. Vesely ile epey bir süredir 
temastayız. Geldiğimiz noktada 
karar tamamen onda. Belli bir 
süre geçtikten sonra aynı yerde, 
insan farklı kararlar vermek iste-
yebiliyor. Bizim için çok önemli 
bir oyuncu, her türlü fedakarlığı 
zorladık ama bize Jan’ın kendisi 
ve ailesi açısından vereceği karara 
saygı duymak isteyecektir. Nando 
De Colo da kulübümüzün önemli 
parçalarından bir tanesi. Çok güzel 
kapattığımız bir sezon oldu. Her 
oyuncumuzla vedalaşmamız oldu. 
Nando ile temaslarımız devam edi-
yor. Tabii ki koçun teknik analizi 
her şeyden önemli. Kontratı bitiyor 
ama bizim için özel bir oyuncu. 
Şartlar, günler ne getirir bilmiyo-
rum. 7/24 koçla temas halindeyiz. 
Koçun raporu bu şekilde olursa, 
biz kulüp olarak gerekeni yapa-
rız. Önümüzdeki günler tüm bu 
soruların cevabını getirecektir diye 
düşünüyorum.”

Arkadaşı değiliz aile dostuyuz
GEÇMIŞTE yanında uzun yıllar 
çalıştığı Zeljko Obradovic ile karşı 
karşıya geldiğinin, bugün ise sene-
lerce kendisinin yardımcılığını yapan 
Galatasaray Nef Başantrenörü 
Andreas Pistiolis ile karşı karşıya 
gelecek olmasının hatırlatılması üze-
rine Dimitris Itoudis, “İlişkiler tabii 
ki insani, çok güzel bir hikaye var 
Obradovic ile. Biz sadece iş arka-
daşı değiliz, aile dostuyuz. Andreas 
(Pistiolis) ile de aynı. Onunla da aile 
dostuyuz. Rekabete gelince, rekabet 
hep olacak. Bunların hepsi büyük ta-
kımlar. Fenerbahçe, Partizan’la oy-
nayacak, Real Madrid ile oynayacak, 
Rus takımları döndüğünde CSKA, 
Unics, Zenit ile oynayacak. Rekabet 
hep devam edecek. Sonuçta herkes 
kazanmak için oynuyor. Ben Ban-
vit’te görev yaparken Obradovic’le 
karşılaştığımız ilk maçımız çok an-
lamlıydı, özeldi. Kendisiyle maçtan 
önce yemek yemiştik, maç başındaki 
ilk hava atışını unutamıyorum. Çok 
anlamlıydı. Ekibimle birlikte Fener-
bahçe’nin başarısı için yarışacağız. 
Şampiyonluğu için Fenerbahçe’yi 
tebrik etmek istiyorum. Sarı mirası 

devamını getireceğiz” diye konuştu. 
Şu ana kadar iki transferleri oldu-
ğunu dile getiren Yunan koç, “7/24 
çalışacağız bunun için. Artık resmi 
olarak buradayım, imzalar atıldı. 
Ben yeniyim şu anda. Oyuncuları 
tartışıyoruz. Biraz zaman gerekiyor. 
Taraftarlarımıza şu mesajı iletebi-
lirim, taraftarlar rahat uyuyabilir. 
Fenerbahçe çok güçlü hedefler için 
burada herkes için çalışıyor. İsim-
leri veremiyorum tabii ki. En güzel 
takımı kurmak için elimizden geleni 
yapacağız” ifadelerini kullandı.

İmza töreninde İmza töreninde 
konuşan Itoudis, konuşan Itoudis, 
“2014’te Banvit “2014’te Banvit 
ile imzaladığımda, ile imzaladığımda, 
buraya her geldi-buraya her geldi-
ğimde taraftarın ğimde taraftarın 
desteğini hissetmiş-desteğini hissetmiş-
tim. Bazen geleceği tim. Bazen geleceği 
tahmin edebiliyo-tahmin edebiliyo-
ruz. Evrende neler ruz. Evrende neler 
olacağı yazılıyor. olacağı yazılıyor. 
Sizler sayesinde Sizler sayesinde 
Fenerbahçe ailesine Fenerbahçe ailesine 
mesajlarımız çok mesajlarımız çok 
güzel bir şekilde güzel bir şekilde 
iletilecek” dedi.iletilecek” dedi.

SPOR alanındaki çalışmalarına 
ara vermeden devam eden Esen-
yurt Belediyesi, pandemiden sonra 
Gürbüz Süleymaoğlu Spor Mer-
kezi’nde Esenyurtluları sabahın 
erken saatlerinden itibaren spor ile 
buluşturuyor. Temiz ve açık havada 
müzik eşliğinde yapılan egzersizler 
sayesinde vatandaşlar güne daha 
zinde ve sağlıklı başlıyor. Yetişkinle-
re yönelik, haftanın iki günü verilen 
egzersiz eğitimlerinde yoga, pilates 
ve sabah sporu yapılıyor. Açık hava-
da, sabah sporu egzersizleri Gürbüz 
Süleymanoğlu Spor Merkezi, Yunus 
Balta Kültür Merkezi, Recep Tay-
yip Erdoğan ve Şehitler Parkı’nda 
yaz boyu devam edecek.

Kan dolaşımı artar
Sabah sporunun faydalarını sıra-
layan Esenyurt Belediyesi Fitness 
Eğitmeni Rabia Keskinoğlu şöyle 
konuştu: “Belediyenin kendi bünye-
sindeki sabah sporları başlamıştır. 
Sabah sporu yapılan vücutta kan 
dolaşımı artar, oksijen alımı sağ-
lanır. Fiziksel ve psikolojik olarak 
güne daha sağlıklı ve zinde başlarız. 
Esenyurt Belediyesi Gürbüz Süley-
manoğlu Spor Merkezi’nde haftalık 
olarak grup derslerimiz mevcuttur. 
Bunların içerisinde Pazartesi ve 
Perşembe günleri bir saatlik yoga, 
Pazartesi ve Cuma günleri de pila-
tes derslerimiz mevcuttur.  Bunun 
dışında Salı ve Perşembe günleri de 
sabah sporlarımız olmaktadır. Bü-

tün Esenyurt halkını sabah sporuna 
davet ediyoruz.”

18 kilo verdim
Sporun mutluluk verdiğini belirten 
Esenyurt Belediyesi Yoga Eğitmeni 
Canan Satıcıöz Sivaslı, “Burada 
üyelerimizle birlikte açık hava 
etkinlikleri yapıyoruz. Spor güne 
zinde başlamamıza sebep oluyor, 
mutluluk veriyor. Gün içindeki ha-
reketsizlik zaten hayatımızda devam 
ederken sabaha böyle hareketli, 
dinamik bir şekilde başlamak tüm 
günü iyi geçirmemizi sağlıyor” dedi.  
Belediyenin spor faaliyetlerine 
katılarak bir senede 18 kilo verdi-
ğini vurgulan Nursel Baygı, “Çok 
faydasını gördüm. Bir senede 18 
kilo verdim. Evde durup zaman ge-
çirmektense burada yeni arkadaşlar 
edinmek. O kadar farklı şeyler oldu 
ki burada! Çok memnunum. Sürekli 
gelmeyi düşünüyorum. Herkes 
kesinlikle katılsın” diyerek herkesi 
spora davet etti.    

Esenyurt Belediyesi, pandemiden sonra vatandaşları açık havada sabah 
sporu ile buluşturuyor. Temiz havada spor yapmak için bir araya gelen 
Esenyurtlular, hem stres atıyor hem de güne daha sağlıklı başlıyor

GUNE SPORLA
BASLIYORLAR



ŞARKICI Emre Kaya, arabesk eserlerden 
oluşan ‘Usta Şarkılar’ projesiyle Ulus-
lararası İstanbul Ödülleri töreninde ‘En 
iyi Performans Erkek Sanatçısı’ ödülünü 
aldı. Müzik, sinema ve futbol gibi çok sayıda 
kategoride ‘en iyilerin’ ödüllendirildiği Ulus-

lararası İstanbul Ödülleri 
töreninde Emre Kaya, 
‘En iyi Performans Erkek 
Sanatçısı’ ödülü almaya 
hak kazandı. Kaya, ödülü 
sevenleri adına aldığını 
söyledi.Halkın oylarıyla 
“Yılın En İyi Erkek Sa-
natçısı” ödüllerinin sahibi 
olan Emre Kaya, ödül 
töreninde duygu dolu 
anlar yaşadı. DHA

ANTİOKSİDAN otoritesi SkinCeuticals, “In 
Lab With SkinCeuticals” isimli etkinlikte 
bakım tutkunlarıyla cilt bakımında antiok-
sidanların önemini, konumunu ve kullanım 
şekillerini konuştu. Seçkin konukları bir 
araya getiren buluşmada, keyifli bir deney 
ortamı yaratıldı. Etkinliğe katılan Aslı Cü-
reklibatur, Ayşegül Kodal, Begüm Karamah-
mutoğlu, Burcu Hanif, Dilara Koçak, Ebru 
Kohen, Ebru Tansever, Füsun Kuran, Hülya 
Eltemur, İdil Atakol, İpek Develi, Neslihan 
Torun, Pınar Altuğ Atacan, Pınar Tezcan, 
Rüya Büyüktetik ve Yöntem Sunar gibi 
isimler, profesyonel cilt bakımında antioksi-
danların gücünü deneylerle beraber keşfetti.

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR
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DENEYLERLE 
KESFETTiLER

YUZLERYUZLERii GULDU GULDU
Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin 

barış sağladığı Azez bölgesinde 
yaşayan çocuklar, dün karnelerini 

aldı. Yetim Vakfı işletimindeki Tilalin 
Köyü’nde yaşayan bu çocuklar, mutlu-
luklarını lunaparkta eğlenerek kutladı. 
Tilalin Köyü’nde ikamet eden 140 
çocuk ve annesi, Azez bölgesinde bulu-
nan lunaparka servislerle götürüldü ve 
onlar için özel bir program hazırlandı. 
Eğlencenin ardından bir dizi yarış-
mayla devam eden program, yemek 
ve dondurma ikramıyla son buldu. 
Yarışmalarda derece alan çocuklara 
oyuncak hediye edildi.

Lunaparkta kutlama
2021-2022 eğitim yılının son günün-
de karne alan Azez’deki çocuklara 
eğlence düzenlendi. Yaşları 1-14 
arasında değişen 140 çocuk ve annesi 
için gerçekleştirilen etkinlikte, Ye-
tim Vakfı’nın işletiminde olan Tilalin 
Köyü’ndeki çocuklar, karne sevincini 
lunaparkta yaşadı. Çocuklar dönme 
dolaba, salıncağa, çarpışan arabaya ve 
gondola binerek günün tadını çıkar-

dılar. Halat çekme, dev kaydıraktan 
kayma ve çuval yarışları gibi oyunlarla 
çocukların eğlencesi devam etti. 

Ödüller alındı
Gün boyu şarkılar söyleyen, oyunlar 
oynayan ve birbiriyle yarışan çocuk-
ların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Bu 
mutlu günün anısına bol bol fotoğraf 
ve video çekimi yapıldı. Düzenlenen 
yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli 
ödüller verilirken, çocuklara eğlence 
sırasında patlamış mısır, içecek ve 
yemek ikram edildi. 

Türkiye’deki tüm çocuklar gibi Suriyeli yetim çocuklar da karne sevincini yaşadı. Yetim 
Vakfı’nın Azez Tilalin Köyü’ndeki çocuklar bu mutlu günü lunaparkta kutladı. Çocuklar 
dönme dolaba, salıncağa, çarpışan arabaya ve gondola binerek günün tadını çıkardı

İSKANDİNAV ÖZLÜLÜĞÜ
TASARIMLARIYLA moda dünyasında 
önemli başarılara imza atan Katerina 
Ekşioğlu’nun, rahatlık ve şıklığı bir 
arada sunan koleksiyonları, Adamo 
Mağazaları’nda modaseverlerle 
buluşuyor. Kadınların, giydikleri 
içerisinde kendilerini mutlu his-
setmelerini önemseyen Kate-
rina Ekşioğlu’nun, “Pre Fall 
2022”, “Spring-Summer 2022” 
ve “Haute Couture 2022” gibi 
benzersiz koleksiyonları, 

Adamo’nun Mandarin Oriental Ho-
tel, Nişantaşı, Çırağan ve Galataport 
mağazalarında moda tutkunlarının 
beğenisine sunuluyor. Koleksiyonda 
ekoselere de yer verilirken, sert imaj-
lı kadınlara hitap eden kıyafetler dik-
kat çekiyor. Hem günlük kullanıma 
hem de iş hayatına uygun tasarımlar 
Fransız zarafeti, İskandinav özlülüğü 
ve Amerikan ekstrem giyim tutku-
sunun harmanlandığı kırılganlık ve 
keskinliği bir arada veriyor.

YILIN EN iYi
erkek sanatçısı


