
kURŞUN BAŞıNA iSABET ETTi
Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında

kavga çıktı. Bu sırada aynı sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler
kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah da kullanıldı . Silahın
peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan
Özgür Çartepe'nin bacağından yaralandı. Bu sıra kurşunlardan
biri de sokaktaki binanın birinci katındaki dairenin balkonundaki
54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet etti. I SAYFA 3

ç

Ülke olarak gerçekten zor günler-
den geçiyoruz.Her seferinde
Allah beterinden saklasın derken
beteri ile karşılaşmak hepimizin
düzenini sinirlerini alt üst etti.
Komşudan göçmeni zorda olsa
kabullenirken  Asya kıtasının bir
ucundan Afganistan 'dan hem de
mobil olarak sınıra dayanan göç-
menler hepimizi tedirgin etti. 
Ellerini kolarını 
sallayarak geziyor
bayrak açıyor 
kızlarımıza çocukları-
mıza sarkıntılık 
ediyor rezaletler
çığ gibi büyüyor. 

Ortalık toz
duman içinde

Sanat dünyasının başarılı
isimleriden Serpil Benay, 

hayatının bilinmeyen-
lerini anlattı. Zeki
Müren'e çok şey
borçlu olduğunu
anlatan Benay,
“Seksenli yıllarda
Ankara'dan
İstanbul'a
geldiğimde
evim yoktu.
Zeki Paşa-
nın evinde
kaldım. 
İnsanlarla
tanıştırdı.
Bana bir yol
açtı. Çok şan-
slıydım” dedi.
I SAYFA 16
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Yolumuzu Zeki
Müren buldurdu

Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, ilçedeki 

durumu el vermeyen ailelerin çocuk-
larını sünnet ettirdiklerini açıkladı.
“Çocuklar bizim incimizdir. Avcı-
lar'da hiçbir çocuğumuzun boynu
bükük kalmaz” diyen Hançerli, 
“Pandemi nedeniyle sünneti ertele-
mek zorunda olan ailelerimizi özel
araçlarla evden alıyoruz. Çocukları-
mızı özel hastanede tek kişilik oda-
larda sünnet ettirip mutluluklarına
ortak oluyoruz. Burası Avcılar, burda
huzur çok” ifadelerini kullandı.
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ÇOCUKLAR İNCİMİZDİR

Burası Avcılar
burada huzur var

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Oktay Apaydın'ın yazısı sayfa 7'de
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İlçe Başkanı Oya Akman konuya ilişkin sessizliğini korurken
yakında ilçe yönetimine geçici bir kayyum atanacağı ve kon-

greye gidilip yeni bir yönetimin seçileceği açıklandı. Akman, henüz
dün sabah Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in resmi bir
programını sayfasında paylaşmış ve destek mesajı vermişti. Son
hadise sonrası neler söyleyeceği merak edilen Akman'ın sessizliğini
ne kadar süre daha koruyacağı merak konusu oldu.
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İyi haberlerinizi
bekliyorum

Manavgat’tan, Hatay’dan, 
Çayeli’nden, Bozkurt’tan, Ayancık’tan,
Bartın’dan iyi haberlerinizi bekliyoruz.
Kendimize ait yangın uçak filomuzun
oluştuğu haberler bekliyoruz. 

“Yaptığımız evler 
için, keşke yangında
benim de evim yan-
saydı” demeyecek,
Belediye başkanları
olsun istiyoruz.

Heybeliada’da çıkan yangına, İBB İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve
havadan müdahale etti. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangının yerleşim bölgesine ulaşmaması
için yoğun bir çaba sarf edildi. Kontrol altına alınan alevler için soğutma çalışmalarına başlandı
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KESKE BALKONDA
OLMASAYDIN BE!

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sıkılan
kurşunlardan biri, balkondan sokaktaki düğün eğlencesini 
izleyen Aysel Akkale (54) başına isabet ederek ölümüne neden
oldu. Akkale'nin ölümüne ilişkin konuşan komşuları, “Keşke
balkonda olmasaydın Aysel teyze be” yorumunda bulundu

AkMAN SESSizLiĞiNi koRUyoR

Zaman yönetimi (1)
Güne nasıl başlıyorsunuz? 
Öncelikleriniz nelerdir? Uyumadan
önce bitiremediğiniz işleri düşünen,
kendine yetişemeyen ve günlerin 
yorgunluğunu yaşayanlardan mısınız
yoksa ertesi gün neler 
yapacağınızın listesini 
çıkarıp sabah, bu işleri 
bitirme gayretiyle yatağın-
dan kalkanlardan mısınız?

Ziya Şakir Yılmaz’ın yazısı sayfa 4’te

Heybeliada'da orman yangını çıktı. Devlet bu 
defa tam anlamıyla teyakkuza geçti. Balıkesir ve

Bursa'dan helikopterler, İzmir, Muğla ve Antalya'dan 
4 uçak sevkedildi. Kıyı Emniyeti kurtarma botlarını, 
emniyet TOMA, Milli Savunma Bakanlığı çıkarma 
gemisi gönderdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının
kontrol altına alındığını açıkladı. Meydana gelen yangına
müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. 
İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili’ne getirildi. İtfaiye
erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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DEvLET GEÇMiŞTEN DERS ALDı

Heybeliada'daki yangın haberinin yayılması ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi deyim yerindeyse 

kırmızı alarm verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangına
müdahale için; Kartal, Maltepe ve Büyükada itfaiyesinin
devreye girdiğini ve 36 personelin adaya intikal ettiğini 
açıkladı. Yangının kontrol altına alınması sonrası da; geçmiş
olsun mesajı paylaşan İmamoğlu, benzer durumların yaşan-
maması için önlem alacaklarını ifade etti. Vali Yerlikaya ise,
“İstanbul bugün büyük bir kaza atlattı. Ada sakinleri başta
olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun
diyoruz” dedi. I SAYFA 9
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iSTANBUL kıRMızı ALARMA GEÇTi

Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Örgütü'nde istifa şoku
yaşanıyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in 
müdahalesiyle kendisine yakın 10 ismin ilçe yönetiminden
istifa etmesi sonucu, ilçe yönetimi görevden düştü

İstanbul Defter ve Kırtasiye
Malzemeleri İmalcileri ve 

Satıcıları Esnaf Odası üyeleri, saat
14.00'te Beyazıt Meydanı'nda top-
landı. Grup üyeleri, zincir marketlerin
kırtasiye ürünü satmasını, kendi işle-
rine zarar vermesi nedeniyle protesto
etti. Kırtasiyeciler, 'zincir marketlere
kırtasiye malzemesi veren markaları
kınıyoruz', 'Güvenli satış noktası, 
biz daha ucuza satıyoruz', 'her sokak
başında zincir market küçük esnafın
kanını emiyor' ve 'öğrenci kayıtla-
rında kırtasiye adı altında para topla-
namaz! yazılı pankartlarla, zincir
marketlerin kırtasiye satışına yasak
getirilmesini istedi.  I SAYFA 9
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Kırtasiye esnafı
isyan bayrağı açtı

Küçükçekmece Belediye 
Başkanı Kemal Çebi, Heybelia-

da'da meydana gelen yangına ilişkin
önemli mesajlar paylaştı. “İçim
yandı” diyen Çebi, “Ağaçlarla birlikte
içimiz de yanıyor! Umarım en az za-
rarla atlatırız. Heybeliada'da orman-

lık alanda çıkan
yangının bir an
önce söndürül-
mesini diliyor,
Adalar Belediye
Başkanımız
Erdem Gül'e ve
bölge halkına
geçmiş olsun
dileklerimi ileti-
yorum” dedi.
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YÜREĞİM YANDI

Ağaçlar gibi
yüreğim yandı
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HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

HEYBELİADA'DA MEYDANA GELEN YANGIN, DEYİM YERİNDEYSE YÜREĞİMİZİ AĞZIMIZA GETİRDİ. İBB VE
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EKİPLER YANGINI KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDI

Heybeliada'da çıkan yangında yanan alan havadan görüntülendi. Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesinde saat 13.15'te
çıkan yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda havadan ve yerden soğutma çalışmaları gün boyunca devam etti.

Heybeliada'ya Kıyı 
Emniyeti'ne bağlı ekipler
de sevk edildi. KEGM-3
botu, bölgedeki yurttaş-
ların tahliyesini gerçek-
leştirdi. NENE HATUN
gemisi ve KEGM-5 ve
KEGM-6 botları da 
bölgeye yönlendirildi. 

VATANDAŞLAR
TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Manavgat, 
Muğla'nın; Milas, Bodrum,
Köyceğiz gibi ilçelerinde 
meydana gelen yangınlar 
sonrası Damga'ya konuşan 
uzmanlar, İstanbul'da da 
benzer yangınların 
çıkabileceği konusunda 
uyarılarda bulunmuş, 
yetkilileri önlem 
almaya çağırmıştı.

CHP ŞiŞLi iLÇE YÖNETiMi DÜŞTÜ!
BÜYÜK 

BİR ŞOK 

YAŞANDI

Gelecek çok
güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kırşehir’in Boztepe il-

çesini ziyaret etti. Belediye Başkanı
Hüseyin Takan’a, makamında konuk
olan İmamoğlu, İBB’nin yapımına
katkıda bulunduğu Şehit Aydın Can-
bolat Parkı’nda vatandaşlarla buluştu.
Şehit Canbolat’ın acılı ailesine taziye-
lerini ileten İmamoğlu, güzel bir gele-
ceğin ancak barış ve huzur ortamında
sağlanacağını vurguladı. I SAYFA 5
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BEyLikDüzü 
yeşil için konuştu

Genç neslin üretmesi ve geleceğe ışık
tutacak projeler geliştirebilmesi amacıyla

Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente kazandırı-
lan Beylikdüzü SMART’ta SMART Talks’ın ikin-
cisi gerçekleşti. Çevreci ve iklim aktivisti gençlerin
konuşmacı olarak katıldığı programda; çevresel 
felaketler, iklim krizi ve ülkelerin uygulaması 
gereken kurallar dinleyicilerle paylaşıldı. I SAYFA 4
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Kemal Çebi

Erol Yolcu'nun yazısı sayfa 5'te

Araplar en pahalı
EvLERi ALıyoR

Ülkesinden kaçan akın akın
Türkiye’den ev almaya geliyor.

TL’nin değer kaybının da sağladığı ko-
laylıkla 250 bin doları tamamlayacak
birkaç ev birden alan Araplar hem TC
vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri
kiraya verip gelir elde ediyor. I SAYFA 6
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ACiLDER 
70 bin 
kişiye ulaştı

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
8’DE

ARTIK YETER DEDİLER

ERKEN MUDAHALE
FELAKETI ONLEDI

İLLE DE
ROMAN
OLSUN

Akkale’nin ölüm
haberini alan ailesi,

sinir krizi geçirdi.

Serpil
Benay



PARKiNSONLU 
bireylere beyin pili

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

Parkinson hastalığının kökeninin tam olarak 
bilinmediğini belirten Medicana International 
İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara hastalığının 

semptomları ve tedavi şeklinin hastadan has-
taya değişiklik gösterdiğini söyledi. Baykara 

beyin pili tedavisi hakkında da bilgi verdi 

MEDICANA International İstanbul Has-
tanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Op. Dr. Eyüp Baykara, “Parkinson, 

beynin substantia nigra olarak adlandırılan bir 
bölgesinde dopamin üreten nöronların kaybından 
kaynaklanır ve motor kontrolde işlev bozukluğu-
na neden olur. Yüz ifadelerinin kaybolması gibi 
semptomları vardır” diye konuştu. Parkinson 
semptomlarını hafifletmek için ilk olarak ilaç 
tedavisinin uygulandığını ifade eden Baykara, 
“İlaçların dozları hastanın ilaca verdiği yanıta 
göre ayarlanır. Bununla birlikte, hastalık ilerle-
dikçe beyin ilaca farklı tepkiler vermeye başlar 
ve ilaç dozu artar. Hastalar, hastalığını ilerleyen 
safhalarında ilaç kullanmalarına rağmen mo-
tor semptomlarında önemli dalgalanmalar fark 
etmeye başlarlar. İlaçların uzun süreli kullanımı 
yan etkilere yol açabilir. Hastalar tipik Parkinson 
titremelerinden başka istemsiz, kontrol edileme-
yen hareketler yaşatan, Parkinson tedavisinde 
temel ilaç grubu olan levodopa içeren ilaçların 
neden olduğu, diskinezi adı verilen bir yan etki 
yaşayabilirler. Beyin pili tedavisi parkinson 
hastalığının belirtilerini azaltmanın yanı sıra, ilaç 
dozlarını da oldukça azaltacağı için diskineziyi de 
kontrol altına almamıza olanak tanır” açıklama-
sında bulundu.

Önemli septomlar olmalı 
Op. Dr. Eyüp Baykara, “Yıllardır beyin pili 

ameliyatı yapan bir ekip olarak cerrahiden önce, 
hastaların beyin pili ameliyatı için uygun aday-
lar olduğundan emin olmak için kapsamlı bir 
değerlendirme ve test yapıyoruz. Ameliyatın 
hedeflerinin ne olduğunu anlamakla başlıyoruz. 
Neyin gerçekçi olup neyin başarılamayacağına, 
ameliyattan beklentimizin ne olduğuna dair hasta-
larımızı bilgilendiriyoruz. Tüm bu değerlendirme 
ve testlerden sonra ameliyattan beklenen faydayı, 
hastanın beklentileri ve spesifik hasta açısından 
ameliyatın riskleriyle kıyaslayıp hastamızın beyin 
pili ameliyatı için uygun olup olmadığına karar ve-
riyoruz. Beyin pili ameliyatı için uygun adayların 
ilaçla geçmeyecek dalgalanmalar yaşamaları veya 
ameliyatı gerektirecek kadar önemli semptomlara 
sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca uygun hastaların 
beyin pili ameliyatı olmalarına engel önemli bir 
psikiyatrik rahatsızlığı da bulunmamalıdır. Diğer 
taraftan atipik Parkinson gibi Parkinson hastalı-
ğına benzeyen fakat levodopaya yanıt vermeyen 
bazı hareket bozuklukları beyin pili ile tedavi 
edilemez” ifadelerini kullandı.
Hekim tecrübesi önemli 

Beyin pili tedavisinin köklü bir tedavi olduğunu 
hatırlatan Baykara, “Bu tedavinin 1980’li yıllarda 
ilk uygulamaları yapılmıştır. 2000 yılından sonra 
dünyada yaygınlık kazanmış, yapılan araştırmalar-
la etkisi kanıtlanmış bir tedavidir. Tüm dünyada 
uygulanmaktadır. Köklü bir prosedür olsa da 
ameliyatı yapan ekibin uzmanlığı oldukça önemli-
dir. Programlama, sorun giderme ve hasta seçimi 
konusunda hekimin tecrübesi çok önemlidir. 
Beyin pili ameliyatlarını, beyin pili tedavisi ile özel 
olarak ilgilenen bir ekip olarak yıllardır başarı ile 
uygulamaktayız” diye konuştu.
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IÇ Hastalıkları ve Nefroloji Uz-
manı Prof. Dr. Ülkem Çakır 
‘Böbreklerimiz vücudumuzda 

zehirli maddelerin atılmasından 
kemik iliği ve sağlıklı kan yapımına 
dek birçok önemli görev üstleni-
yor. Bütün organlarımızın sağlıklı 
çalışması için böbreklerimizin 
sağlıklı olması gerekiyor. Oysa 
yanlış yaşam alışkanlıklarımızla 
böbreklerimizi hızla yıpratıyoruz. 
Ülkemizde böbrek hastalarının 
sayısı 9 milyona ulaştı ve her 6-7 
yetişkinden biri böbrek hastası 
olarak karşımıza çıkıyor’ diyor. 
Dünya Böbrek Günü Yürütme 
Kurulu’nun 2021’i ‘Böbrek Hasta-
lığıyla İyi Yaşam” yılı ilan ettiğini 
belirten Prof. Dr. Ülkem Çakır, 
11 Mart Dünya Böbrek Günü 
kapsamında yaptığı açıklamada, 
böbrek hastaları için ‘iyi yaşamın’ 
4 kuralını anlattı, önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu
Düzenli egzersiz yapın

Özellikle son bir yıldır Covid-19 

pandemisi nedeniyle ister istemez 
hareketsizlik had safhaya ulaştı. 
Ancak gerek böbrek sağlığını ko-
rumak, gerekse böbrek hastalığıyla 
mücadele etmede düzenli egzersiz 
yapmak kilit rol oynuyor. Düzenli 
egzersiz; özellikle de haftanın en 
az üç günü yapılacak 45 dakikalık 
tempolu yürüyüş, böbreklerin kan-
lanmasında büyük önem taşıyor. 
Hareketsiz (sedanter) yaşamdan 
uzak durmak, böbrek hastalığıyla 
mücadele sürecinde destek sağlı-
yor.
Mutlaka 1,5-2 litre su 

Böbreklerin işlevlerini iyi yapa-
bilmesi için en temel ihtiyacı, su! 
İçtiğimiz suyla kandan süzülen 
zararlı maddeler idrar haline geti-
riliyor ve vücudumuzdan ancak bu 
şekilde uzaklaştırılıyor. Vücudu-
muzda yeterli miktarda su bulun-
madığında böbreklerimiz çalışmak 
için çok daha fazla güç harcıyor ve 
yıpranması hızlanıyor. Bu nedenle 
böbrek hastalarının yaşam kali-
telerini artırmaları amacıyla her 
gün mutlaka 1,5-2 litre su içmeleri 

gerekiyor.
Tuzdan uzak durun

Dünya Sağlık Örgütü günde 5 
gram, yani bir tatlı kaşığı tuzdan 
fazla tüketilmemesi konusunda 
uyarırken, ülkemizde günlük tuz 
tüketimi 18 gramı buluyor. Fazla 
tuz sağlığımız ve böbreklerimiz 
için tam bir düşman olduğundan 
tuzu azaltmak böbrek hastalığı 
tedavisinin en önemli basama-
ğını oluşturuyor. Yemeklere tuz 
eklemeye gerek yok, zira hiç tuz 
eklemediğimizde bile sebzelerden 
2 gram tuz alıyoruz.
Fazla kilolarınızdan kurtulun 

Kilo almak obezitenin yanı sıra 
idrarda protein kaçağına da yol 
açıyor. Bu nedenle sağlıklı diyet 
ve düzenli egzersizle fazla kiloları 
vermek ve ideal kiloyu korumak 
çok önemli. Günümüzde çocuk-
larda da obezite hızla yaygınlaştığı 
için böbrek hastalığı çocuk yaşta 
da görülür hale geldi. Çocukların 
hareketsiz kalmalarının mutlaka 
önüne geçmek, sağlıklı beslenme-
ye ve spora özendirmek gerekiyor.

NEŞE MERT

Yetişkinlerde yaygın olarak 
görülen diyabetin çocuk-
luklarda da sık görülür 
hale geldiğini söyleyen 

Çocuk Endokrinolojisi Uz-
manı Dr. Aliye Sevil, “Ço-
cukluk çağı diyabeti tedavi 
edilmediğinde hayati tehli-

keye yol açabilir” dedi

Tatil bölgelerinde bazı işletmelerin 
uyguladığı yüksek fiyatlara isyan 
eden oyuncu İlker Aksum, “Bu ne 
pahalılık arkadaş! Ayrana 40 değil 

3 TL bile vermem” dedi

BOBREK HASTALARI BOBREK HASTALARI iiCCiiNN  
iiYYii YASAMIN 4 KURALI YASAMIN 4 KURALI

DÜNYA Böbrek Günü Yürüt-
me Kurulu’nun 2021’i “Böbrek 
Hastalığıyla İyi Yaşam” yılı ilan 
ettiğini belirten Prof. Dr. Ülkem 
Çakır, “Bu yılki slogan; böbrek 
hastalığını en iyi şekilde yönet-
menin, ancak sağlık çalışanları, 
hastalar ve yakınlarının birlik-
te bir ekip olmasıyla mümkün 
olacağı vurgusu yapmaktadır. 
Hastaların iyi yaşamasını sağlayan 
uygulamaların geliştirilmesinde 
hastalar ve yakınları ile güçlü bir 
ortaklığın kurulması önemlidir. 
Hedefimiz böbrek hastalarına bu 
hastalık ile iyi yaşayabilecekleri-
ne dair güven ve umut vermek-
tir.” diyor. Günümüzde kronik 
böbrek hastalığı yönetimi ve 
tedavisindeki mevcut yaklaşımın, 
böbrek fonksiyonlarındaki kaybın 
yavaşlatılmasına odaklandığını ve 
genellikle hastalara çok fazla söz 
hakkı tanınmadan, kendilerinden 
sıkı diyet ve ilaç kullanım kural-
larına uymalarının beklendiğini 
belirten Prof. Dr. Ülkem Çakır 
şöyle diyor: “Oysa bu hastalık 
merkezli yaklaşım, hastaların 
önceliklerini ve değerlerini tatmin 
edici bir şekilde yansıtmadığı için 
başarısız olabilir. Unutulmamalı-
dır ki, böbrek hastalığı ile yaşayan 
insanlar da, her şeyden önce iyi 
yaşayabilmek ve sosyal işlevsellik-
lerini sürdürmek, kısacası yaşam-
ları üzerinde kontrol sahibi olmak 
hakkına sahiptirler. Hastaya değil, 
hastalığa odaklı yaklaşım, hasta-
lıklarının yönetimi ve tedavisine 
anlamlı bir şekilde dâhil olmadık-
larından dolayı, hastaların temsili-
yetini ortadan kaldırır. Hastalığın 
izleminde hastaların ve tedavi 
ekibinin birlikte hareket etmesi, 
hastaların tedavi sürecindeki 
duygu ve düşüncelerinin dikkate 
alınması çok önemlidir. Hasta-
ların bu süreçte aktif olmaları, 
tedavileriyle ilgili daha memnun 
olmalarına ve böylece daha başa-
rılı klinik sonuçların elde edilme-
sine yardımcı olmaktadır.”

Bu hatayı yapmayın

MEDICANA Bahçeliev-
ler Hastanesi Çocuk 
Endokrinolojisi Uzmanı 

Dr. Aliye Sevil Sarıkaya, “Diyabet 
artık çok sayıda çocuğu etkileyen 
bir hastalık haline geldi. Önceki 
dönemlerde çocukluk çağında he-
men hemen sadece tip 1 diyabet 
görülüyordu. Ancak günümüzde 
pek çok çocuğa tip 2 diyabet tanısı 
da koyuyoruz. Sarıkaya, tip 1 ve 
tip 2 diyabetin ikisinin temelinde 
de vücudun insülin kullanımın-
da bozukluk var. Tip 1 diyabet, 
pankreas hücrelerinde insülin üre-
timinde sorun olması nedeniyle 
ortaya çıkan bir hastalık. İnsülin 
hormonunun yetersiz üretimi, kan 
şekerinin yükselmesine neden olu-
yor. Tip 1 diyabet tanısı genellikle 
çocukluk ve ergenlik döneminde 
konuluyor” diye konuştu.
Yüzde 85’i 20 yaş altı 

Tip 1 diyabet tanısı alan hasta-
ların yüzde 85’i 20 yaşın altında 
olduğunu söyleyen Sarıkaya, 
“Tip 2 diyabetin ise obezite ile 

yakından ilişkilidir. Bir kişinin tip 
2 diyabete yakalanma şansı, yaşı 
ilerledikçe artıyor. Bundan dolayı 
normalde biz çocuk ve gençlerde 
tip 2 diyabet gelişmesini bekle-
miyoruz. Ama hareketsiz yaşam, 
şekerli gıdaların aşırı tüketimi gibi 
faktörler tip 2 diyabeti çok daha 
erken yaşlarda görmemize sebep 
oluyor” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Sarıkaya, çocukluk 
çağında görülen diyabet belirtile-
rini şöyle anlattı:

‘’Çocuklarda tip 1 diyabet; çok 
su içme, sık idrara çıkma, kilo 
kaybı, sürekli açlık, yorgunluk, 
sinirlilik, aseton kokulu nefes gibi 
semptomlara neden oluyor.  Ko-
nuyla ilgili ek olarak ‘’Tip 2 diya-
bette çocuklarda özellikle geceleri 
sık idrara çıkma, artmış susuzluk, 
yorgunluk, kilo kaybı, yara iyileş-
mesinde gecikme, göz kuruluğu 
belirtilerini görüyoruz”
Beslenme ve aktivite durumu

Çocukluk çağı diyabet tedavi-
sinin en önemli unsurlarından 

birinin beslenme ve egzersiz oldu-
ğunun altını çizen Dr. Sarıkaya, 
‘’Çocuklarda diyabet tedavisinin 
başarılı olabilmesi için hastanın 
beslenme ve aktivite durumuna 
özen göstermesi gerekiyor. Sağ-
lıklı, şekerli gıdalardan uzak bir 
beslenme listesi ve yaşına uygun 
bir egzersiz programı ile hastalar 
ek tedaviye ihtiyaç duymadan 
yaşamlarına devam edebiliyor. Uz 
Tip 1 diyabet hastalarında insülin 
üretimi genellikle sıfıra yakın 
oluyor. Dolayısıyla bu durumlarda 
insülin tedavisine başlıyoruz. Tip 
2 diyabette de hastanın kan şekeri 
değerleri yaşam tarzı değişikleri 
ile düzelmiyorsa ilaç ya da insülin 
tedavisine geçiyoruz” şeklinde 
konuştu.

Çocukluk çağı diyabetinin 
tedavi edilmediğinde ne olacağı 
konusunda Dr. Sarıkaya sözlerini 
şöyle noktaladı:Çocukluk çağında 
hem tip 1 hem de tip 2 diyabet, 
tedavisinin aksatılmaması ve kont-
rollerinin düzenli olarak yapılması 
gereken hastalıklar.’’

İlker Aksum, önceki gün Etiler’de 
görüntülendi. Tatil bölgelerindeki 
pahalı fiyatlara sitem eden İlker Ak-

sum, “Bu ne pahalılık arkadaş, onun için 
bir yere gitmiyorum” dedi. 50 yaşındaki 
oyuncu, “Ben ayrana değil 40, 3 TL ver-
mem. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
onları da anlıyorum ama bu kadar da 
olmaz” şeklinde konuştu. Tuba Ünsal ile 
yeni bir projede rol alacağını açıklayan 
Aksum, “Sinemaları canlandırmamız la-
zım. Umarım en kısa zamanda sinemalar 
eski rakamlara kavuşur. Şu anki rakamlar 
beni kesmez” diyerek, meslektaşlarına da 
çağrıda bulundu.

COCUKLUK CAGICOCUKLUK CAGI  
DDiiYABETYABETiiNE DNE DiiKKATKKAT

AYRANA 40 DEGiL 
3 TL VERMEM

Sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, aşırı tuz tüketiminden yetersiz su içme-
ye dek günlük hayatta yaptığımız birçok yanlış davranış böbreklerimizin sağ-
lığını bozarken; son yıllarda gerek dünyada gerekse ülkemizde böbrek hasta-
larının sayısı hızla artıyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkem 

Çakır böbrek hastalarının daha iyi yaşaması için 4 altın kuralı açıkladı



Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolunda, yol kenarındaki ağaçların bakımını yapan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekip aracına otomobil çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.30 sıralarında 
Bayrampaşa O-3 TEM bağlan-
tı yolu Edirne istikametinde 

meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan 
Gül’ün kullandığı 34 DVA 179 plakalı 
otomobil, İBB’ye bağlı Ağaç A.Ş.’ye 
ait yol kenarındaki ağaçların bakımını 
yapan 34 DFL 322 plakalı kamyonete 
arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 
sürücü Emirhan Gül ile otomobilde 
bulunan Onur Dörtkardeşler, Muzaffer 

Berkan Ateş ve İBB’ye ait kamyonette 
bulunan 2 kişi yaralandı. Emirhan Gül 
ile Onur Dörtkardeşler ise otomobilde 
sıkıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, 
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden 
çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan 
ilk müdahalenin ardından Gaziosman-
paşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ve Başakşe-
hir Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne 

kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Emirhan 
Gül’ün durumunun ağır olduğu öğre-
nildi.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan, kaza nedeniyle O-3 TEM 
bağlantı yolu Edirne istikametinde 
trafik yoğunluğu meydana geldi. Kazaya 
karışan araçların çekiciyle yoldan kal-
dırılması ve yolun temizlenmesi sonrası 
trafik normale döndü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. DHA

Bayrampaşa’da kaza: 5 yaralıBayrampaşa’da kaza: 5 yaralı

TRAFIKTE tepe lambası, çakar 
ve emniyet şeridini kullananlara 
yönelik harekete geçen Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı 
resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin 
birçok noktasında denetim yaptı. Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü girişinde 
emniyet şeridini kullandığı için durdu-
rulan bir sürücü, ‘Biz otobanda trafiği 
durdurmamak için emniyet şeridine 
girdik’ dedi ama ceza yemekten kurtu-
lamadı. 
Kimlik ve koruma kararı 
belgesi kontrolü

Denetim noktalarından biri de Ata-
şehir TEM otoyolu Ankara istikame-
tindeydi. Resmi ve Sivil trafik polisleri 
emniyet şeridini kullanan araçları 

durdurdu. Ekipler tepe lambası açık 
olan sürücülere kimlik ve koruma 
kararı belgesi kontrolü yaptı. Deneti-
me takılan 8 sürücüye trafikte yetkisi 
olmayıp çakar ve siren kullanmaktan 
toplam 10 bin 712 lira trafik cezası 
kesilirken emniyet şeridini kullanma 
yetkisi olmayan 21 sürücüye toplam 28 
bin 119 lira trafik cezası kesildi. Em-
niyet şeridini kullanan bir taksi sürücü 
ise kendisine ceza sivil trafik polisine 
‘Zaten aldığımız parayı ve taksinin 
anahtarını size bırakıp gideyim’ diye 
tepki gösterdi.  Taksici ‘Emniyet şeridi-
ne girdim. Ama arabanın kenarından 
burnu görüldü. İki ay bedava çalışaca-
ğız. Emniyet şeridini kullanmak yasak. 
Saniyelerle savaşıyoruz.’ dedi 

TARLABAŞI Bulvarı üzerinde 
bulunan 13 katlı otelin dış cep-
hesinde saat 19.30 sıralarında 

henüz bilinmeyen bir nedenle yangın 
çıktı. Alevler kısa sürede otelin bir 
cephesini kapladı.  İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edildi. Olay yerine gelen ekipler yan-
gına su ve köpük ile müdahale etti. 
Binanın çatı katında mahsur kalanlar 
korku dolu anlar yaşadı. Mahsur ka-
lan 15 kişi itfaiye ekipleri tarafından 
merdiven uzatılarak kurtarıldı. Çatı 
katında kurtarılmayı bekleyen bir 
kadın ise itfaiye ekiplerinin yangını 
söndürme çalışmalarını cep telefonu 
ile kaydetmeye çalıştı. Öte yandan 
cephedeki yangın söndürülerek, kont-
rol altına alındı. 

Taksim’de otel alev alev yandıTaksim’de otel alev alev yandı
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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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KAĞITHANE Çeliktepe Polis 
Merkezi’nde tuvalet pencerde-
sinden kaçmaya çalışan yabancı 
uyruklu şüpheli havalandırma 
boşluğuna düştü. Olay, İsmet 
İnönü Caddesi üzerinde bulu-
nan Çeliktepe Şehit Bestami 
Şeker Polis Merkezi’nde saat 
22.30 sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, polis 
merkezindeki yabancı uyruk-
lu şüpheli tuvalete götürüldü. 
Tuvalete giren şüpheli, bir süre 
sonra tuvaletin penceresinden 
kaçmak isterken havalandırma 
boşluğuna düştü. Havalandırma 
boşluğundan sesler geldiğini du-
yan polisler şüpheliyi kurtarmak 
için itfaiyeye haber verdi. Polis 
merkezine giren itfaiye ekibi 
havalandırma boşluğuna düşen 
kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. 
Yaralı kişi ambulansa alınarak 
hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin birçok nok-
tasında çakar ve siren kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Yetkisiz çakar, 
siren ve emniyet şeridini kullanan 29 sürücüye toplam 38 bin lira ceza kesildi

Kendini uyanık sanan ahmakKendini uyanık sanan ahmak

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan si-
lahlı kavgada sıkılan kurşunlardan biri, 
balkondan sokaktaki düğün eğlencesini 
izleyen Aysel Akkale (54) başına isabet 

ederek ölümüne neden oldu

MAGANDA MAGANDA 
KURSUNU KURSUNU 
CANINI ALDI!CANINI ALDI!

OLAY, dün saat 22.00 sıralarında 
Esenyurt Pınar Mahallesi 1299. 
Sokak üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup 
arasında kavga çıktı. Bu sırada aynı 
sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler 
kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada 
silah da kullanıldı . Silahın peş peşe 
ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesi-
ne katılanlardan Özgür Çartepe’nin 
bacağından yaralandı. Bu sıra kurşun-
lardan biri de sokaktaki binanın birinci 
katındaki dairenin balkonundaki 54 
yaşındaki Aysel Akkale’nin başına 
isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzeri-
ne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk 
müdahalenin ardından yaralıları hasta-
neye kaldırdı. Aysel Akkale kaldırıldığı 
hastanede, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen hayatını kaybetti. Çartepe’nin 
ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme 
başlattı.
Tüm şüpheliler yakalandı

Olay hakkında çalışma başla-
tan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin 
Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, 
Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer 
Ağdağ olduğunu tespit etti. Kimlik tes-
pitinin ardından yakalama çalışmaları-
na başlayan asayiş ekipleri, 5 şüpheliyi 
saklandıkları lüks bir sitede yakaladı. 
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere 
polis merkezine götürüldü. Yapılan 
çalışmalarda çıkan kavgada kullanıldı-
ğı belirlenen 3 tabanca da ele geçirildi. 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri 
devam ediyor.
Kurşun sekerek geldi

Aysel Akkale yengesi olan Ferit Işık, 

“Dün akşam 3 tane düğün vardı. Saat 
21.00 gibi bir anda köprü üzerinden 
ateş etmeye başladılar karşı taraftaki 
düğüne, balkonda dururken bir baktım 
kurşun yengeme denk geldi. Kim-
dir nedir bilemiyoruz. Kurşun bizim 
arkamızdan sekti kafamızın üzerinden 
yengeme denk geldi. Yengem camda 
düğünü izliyordu” diye konuştu
Hastanede vefat etti

Aysel Akkale’nin yakını olan 
Bayram Akkale ise, “Silah sesleri 
geldi. Yukarıya bir çıktım yengem kan 
içindeydi. Hemen aldım aşağıya indim. 
Hastaneye kadar biri aldı arabasına 
o götürdü. Hastanede vefat etti. O 
kanlar içindeki görüntüsü gözümüzün 
önünden gitmiyor. 24 saattir gözümün 
önünden kanlar içindeki görüntüsü 
gitmiyor. Ben nasıl kucağıma aldıysam 
şu an onu hissediyorum” dedi. DHA

Taksim’de 13 katlı otelin dış cephesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 
Beyoğlu, Şişli ve fatih itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Otelin üst katında mahsur kalan 15 kişi itfaiye merdivenine alınarak indirildi

Gaziosmanpaşa’da tahta ve kağıt parçalarının alev almasıyla 
gecekondu alev topuna döndü. Alevler yan tarafta bulunan beş katlı 
binanın çatısına da sıçradı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı 

yangında, gecekondu küle dönerken, çatıda hasar oluştu

GAZIOSMANPAŞA Karayolları 
Mahallesi 581 Sokak’ta bulunan 
gecekonduda saat 20.30 sıra-

larında henüz bilinmeyen bir nedenle 
tahta ve kağıt parçaları tutuştu. Alevler 
gecekonduyu sardı. Gecekondu daki-
kalar içinde alev topuna döndü. Alevler 
yan tarafta bulunan 5 katlı binanın 

çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay 
yerine çevre ilçelerden de olmak üzere 
çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın, 
itfaiyenin çalışması sonrasın söndürü-
lürdü. Yangında ölen ya da yaralanan 
olmazken, gecekondu küle döndü. 
Binanın çatısında da hasar oluştu. Yan-
gının çıkış nedeni araştırılıyor.



B eylikdüzü gençliğine yeni bir
alternatif sunan ve gençlerin
bir araya gelip kendi gelişim-

leri için çalışmalar yapacağı, fikirlerini
paylaşacağı, projelerini sunacağı bir
ortam sağlayan Girişimcilik - Dene-
yim - İnovasyon- Ortak Çalışma mer-
kezi Beylikdüzü SMART’ta SMART
Talks’ın ikincisi düzenlendi. Fridays
For Future İklim Aktivistlerinden, 1,5
Derece Platformu’nun kurucuları
Duru Barbak ve Alara Civelek ile
Aposto Bülten yazarı, iklim habercisi
Görkem Gömeç çevresel felaketleri,
iklim krizini, ülkelerin uygulamaları
gereken kuralları dinleyiciler ile pay-
laştı. Gençlerin ilgisinin oldukça
yoğun olduğu etkinliğe, Beylikdüzü
Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal
Mumcu ile belediye meclis üyesi Ali
Mesut Çelik de katıldı. Keyifli geçen
program sonunda günün anlam ve
önemine ilişkin Yaşam Bahçesi’nde
ata tohumlardan elde edilen sebze se-
peti Serdal Mumcu tarafından katı-
lımcılara hediye edildi. Başkan Çalık
ise yayınladığı mesajda gençlere teşek-
kür ederek, “Sürdürülebilir yaşama,

doğaya, çevremize, dünyamıza ve in-
sanlığa olan katkılarınızdan ötürü size
çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı.

Küresel ısınma kötü etkiledi

Programda konuşmacılar, Türkiye
nüfusunun yüzde 3,5’unun iklim krizi
ile ilgili harekete geçmesi ile değişimin
başlayabileceğini ifade ederken, Paris
iklim anlaşmasının önemi, kentleşme
politikaları, küresel ısınma ile artan
yangınlar, seller, baskınlar, kuraklık,
deniz seviyelerinin yükselmesi ve her
sene yeni sıcaklık rekorlarının kırılma-
sının sonuçları üzerine de konular ko-
nuşuldu. Yeni Hükümetler arası İklim
Değişikliği Paneli’nin (IPCC) rapo-
rundan ve küresel ısınmanın bir
buçuk dereceyi aşması durumunda
iklim değişikliğine etkisinin çok büyük
olacağını vurgulayan gençler, büyük
global şirketlerin iklim krizi meselesi-
nin konuşulmasının önünü kapamaya
çalıştıklarını söylediler. İnsanların bir
şeyleri değiştirmeye önce kendi çevre-
lerinden başlayabileceğini de belirten
katılımcılar, kentleşme politikalarının
tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini
ifade ettiler.

AYNUR CİHAN
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G üne nasıl başlıyorsunuz? Öncelikleri-
niz nelerdir? Uyumadan önce bitire-
mediğiniz işleri düşünen, kendine

yetişemeyen ve günlerin yorgunluğunu yaşa-
yanlardan mısınız yoksa ertesi gün neler ya-
pacağınızın listesini çıkarıp sabah, bu işleri
bitirme gayretiyle yatağından kalkanlardan
mısınız? 

"İnsanların yüzde doksanı yaşamazlar,
sadece vardırlar."
Oscar Wilde
Her kesimden insanla sohbet ederim… Sa-

mimi yaşam hikâyelerini dinlemeyi, onlarla
birikimlerimi paylaşmayı dahası onlardan
yeni şeyler öğrenmeyi severim. Aslında her
biri bana kalırsa yaptığı fedakârlıklarla kendi
alanlarında birer şampiyon. Ancak geçim
derdi, evin işleri, çocukların bitmeyen istek-
leri, dışsal türlü sorunlar, içsel çözümleneme-
yen durumlar; ülkenin ekonomik, yaşamın
türlü halleri derken binlerce insan iz bıraka-
madan gidiyor bu dünyadan… 

Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki
ömrünü başkalarının hayatı, başkalarının ser-
veti, başkalarının iyiliği için bir köle gibi çalı-
şarak harcayanlar, birçok liderden, birçok
şampiyondan daha fazla emek, daha fazla
güç sarf etmekte aynı zamanda zorluklara
dayanma gücü onlarla karşılaştırıldığında üst
seviyelerdedir. Peki, ne oluyor da onları ma-
dalya merasimlerinde, kupa törenlerinde,
haber başlıklarında görmüyoruz? İsimlerini
değil altın harflerle, sahildeki kumlara dahi
yazmıyoruz?

Yanıtı basit, enerji nerede yoğunlaşırsa
orada oluş başlar, zihnimiz neye odaklanırsa
onu görür, onu var ederiz. Enerji fedakârlık
üzerine yoğunlaşırsa fedayı, şampiyonluğa yo-
ğunlaşırsa liderliği, icada yoğunlaşırsa keşif-
leri var eder. Dağınık, hedefsiz kullanılan tüm

enerjilerimiz bir değer üretemezler. Bir lideri
lider yapan, yoğunlaştığı konu üzerine yaşa-
masıdır. Bir sporcuyu, takımı şampiyon yapan
başarıya odaklı çalışması, planlamalar yap-
ması ve bunun haricinde herhangi bir şeye
eğilmemesidir. Kadim bir sözdür, iki tavşanı
kovalarsan, ikisi de kaçar. 

“Odaklanma yetisinden yoksun bir yaşam,
gözleri açıkken bir şey görmemekten farklı
değildir.”

Haruki Murakami
Yaşam hikâyelerini dinlediklerim arasında

potansiyelini yüksek gördüğüm bazı kişilere,
Amerikalı psikolog Abraham H. Maslow’un
İnsani Psikolojisinden esinlenerek şöyle sora-
rım:“Her şey iyi-hoş da kendini gerçekleştir-
mek için ne yapıyorsun?” Kendini
gerçekleştirmek sözünü daha önce duymamış-
ların yüzlerindeki şaşkınlığa bakarak yanıt
vermesini beklerim. Bilirim ki tek bir söz
içinde bir ışık yakmıştır. Bundan sora geri
dönüş yoktur, sohbet ettiğim kişi artık eski
kendi değildir. 

Büyük bir hevesle gerçekleşmesini istediği
hayallerinden söze başlar; çocukken, gençken
okul müsamerelerindeki başarılarından söz
eder ve fakat mezuniyetiyle beraber sesi de,
gözlerindeki ışık da yavaş yavaş söner; ailesi,
kendi geleceği, doğacak çocukları için okul-
dan sonra iş dünyasına atılmak zorunda kalı-
şıyla cümlelerini tamamlar.

Bu sönüşlerin zihin seviyeleri düşük top-
lumlarda her zaman bir piyasası vardır. Feda-
kârlık ne denli çoksa alkışı da o denli boldur.
Ancak şu gerçeğin bilincine de varılmalıdır,
bu yaklaşımlar nice hayatları zehirleyen birer
tohumdur. 

Elbette evimizde, eşimiz-çocuklarımızla
gündelik diyebileceğimiz işlerimiz, yerine ge-
tirmemiz gereken sorumluluklarımız var.
Ancak tekrar tekrar hatırlamalıyız ki hayat
her gece saat 00’da hesabımıza hiç kullanıl-
mamış, yepyeni bir 24 saatle başlar. Ve bunu

nasıl kullandığımızla ilgilenmez. Bu 24 saati
planlı, hedef odaklı, verimli kullanmayı tercih
edersek eğer o zaman enerjimiz, odağımız de-
ğerler üretmeye başlar.

* * *
Henüz girişimcilik dünyasına adımını atmış

bir genç, tanıştığı başarılı büyük bir iş ada-
mını hayranlıkla dinlerken mutluluğu ve başa-
rıyı hayatımızda nasıl sürekli kılabiliriz diye
bir soru sorar. İş adamı bu heyecanlı, gelişime
açık delikanlıya bakar ve sorduğu soruya bir
köylünün hatırasıyla yanıt verir.

Bugün ülkesinde süt ürünleri sektöründe
geniş ağa yayılan, dünyanın birçok ülkesine it-
halat yapan ve fakat tüm bu başarıyı gerçek-
leştirmeden önce yola tek bir inekle çıkan bu
köylüye bir gün “İneğin günde ne kadar süt
veriyor?” diye sorduklarında, köylü, soruyu
soranlara bakıp şöyle yanıtlar; “İneğim hiç
süt vermez, sütü ondan ben alırım.”

Evet, sevgili okurlar…
Hayatın içinde türlü mutluluklar, türlü ba-

şarılar mevcut. Ancak bunları bize kendi ba-
şına vermez. Mutluluklarımızı, başarılarımızı
biz hayatın içinden alabilirsek eğer bunlar
gerçekleşir. Bunun için de güne planlı başla-
mamız ve sadece yapacağımız işlere odaklan-
mamız gerekir. Ancak her zaman şu soruyu
kendimize sormalıyız: emeklerim değer 
üretiyor mu?

* * * 
Enerjimizin bir değere dönüşmesi için

Zaman Yönetimi oldukça önemlidir. Zamanın
bir özelliği varsa o da hiç durmadan akması-
dır… Onu ne tutabilir, ne bir başkasına ema-
net edebilir ne de daha sonra kullanmak üzere
bir yerde saklayabiliriz. Dünya üzerindeki tüm

saatleri ortadan kaldırabilir, bütün takvimleri
bir kenara atabilir, güneşin hiç doğmadığı
yerlere taşınabiliriz. Yine de zamanın akma-
sına engel olamayız.

Zamanı yönetebilmenizle ilgili size bazı
tavsiyelerde bulunacağım.

İçerde ve Dışarıda Zaman Yönetimi
Zaman yönetimini içerde ve dışarıda iki

yönlü ele almanızı tavsiye ederim. İç tarafı;
doğrudan bizi ilgilendiren, kendimize dair
hissederek, akıl yürüterek, bilinçli, karar ve-
rerek ilerlediğiniz her zaman aktif tutacağı-
mız kısımdır. Dışarının öncülüdür.
Hislerimiz, akıl yürütmelerimiz dışarıya
karşı doğru tutum ve tavırlarımızın birer öl-
çütü ve cetvelidir. Kendimizi dinleme, alan
belirleme, denge kurma zaman yönetimimi-
zin temelini oluşturan unsurlarımızdandır. 

Dışarıda zaman yönetimi ise hatırlama ve
uygulama üzerinedir. Daha çok iş, aile ile bir-
liktelik, özel zamanlar, seyahatler; hedef
odaklı çalışmalar, söz konusu çalışmaların
kendi içindeki programlamaları bu 
alandadır. 

Düşüncelerimiz, konuşmalarımız içsel za-
manımızı yansıtırken, bedenimiz dışsal za-
manın aktif işleyişinde önemli rol oynar.

Ancak burada yönetici zihindir. Beden,
zihnin kontrolündedir. Aksi halde eski bir
atasözü hayat bulur: akılsız başın cezasını
ayaklar (yani beden) çeker. 

"Yaşamak demek çalışmak demektir."
M.Kemal Atatürk
- Ertelemeyin
Dünya üzerindeki tüm erteleme ustalarına

bir çağrı gönderin. Onları bir araya getirece-
ğiniz bir organizasyona davet edin. Geldikle-
rinde, kendilerine, sonunda büyük ödül
vaadiyle yapabilecekleri bir iş verin ve ardın-
dan gelişmeleri sırtınızı yaslayıp; bir işin üs-
tesinden nasıl gelinmez, bir işten önce nelere
yer verilmez, bir randevuya nasıl geç kalınır;

bir söz nasıl unutulur, nasıl tutulmaz; işler
karıştığında başkaları nasıl suçlanır hepsini
tüm çıplaklığıyla izleyin. 

Tabii böyle bir davete katılmayı 
ertelemezlerse…

Esprimiz bir yana…
Dünya üzerinde bugüne kadar ertelendi-

ğinde hallolan hiçbir iş yoktur. Bir iş ancak
ve ancak yapılınca biter! 

Edison ampul üzerine çalışmalarını ertele-
seydi dünya belki bir yüz yıl daha karanlıkta
yaşayacaktı. Thomas Saint dikiş makinesi
üzerine çalışmalarını arkadaş buluşmalarına
tercih etmeseydi, belki de bugünkü giyim-ku-
şamlarımıza ulaşılamayacaktı. Samuel
Morse rahatına düşkün bir kimse olsaydı,
elektronik telgrafın icadı belki bir yüz yıl
daha öteye sarkacak, birçok savaşın dina-
miği değişecek, dünya üzerindeki yerleşim
bambaşka olacaktı.

Bugün tüm sosyal medya paylaşımları-
mızda tek başımıza, arkadaşlarımızla, aile-
mizle hemen hemen hepimizin keyifle
içtiğimiz kahvelerle en az bir fotoğrafımız
mevcut. Eğer Melitta Bentz de en az bizim
kadar keyfine düşkün olup tasarımını ertele-
seydi kâğıt kahve filtresi belki de Facebo-
ok’tan, Instagram’dan sonra üretilecekti. 

Gördüğünüz gibi hiçbir erteleme ustasının
tarihte adı geçmiyor. Hiçbir erteleme ustası-
nın ismi onurlandırılmıyor. Çünkü büyük
önder Atatürk’ün de dediği gibi, "Yaşamak
demek çalışmak demektir." Elbette kimse
bizden bir icat beklemiyor; ancak sözümüzde
durmamızı, bir işi tamamlamamızı, duyarlı,
faydalı bir dünya vatandaşı olmamızı bekli-
yor. İnsanlarla uyumlu ve rahat yaşayabilme-
mizin temeli de bu güven duygusuna
dayanmıyor mu?

Ertelemeyi değil, işi bitirmeyi alışkanlık
haline getirin. Göreceksiniz işi bitirmek, er-
telemekten hem daha az zaman, hem de
daha az enerji alıyor.

Zaman yönetimi (1)

Türk askerine
minnettarız

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele
geçirmesinin ardından Afganistan'da
bulunan Türk vatandaşların tahliyesi de

devam ediyor. Gazeteci Ahmet Mengli'nin eşi Ha-
fize Mengli ve 4 çocuğu da THY'nin tahliye uçu-
şuyla sabah saatlerinde İstanbul'a gelen 160 yolcu
arasındaydı. İstanbul Havalimanı'nda basın men-
suplarına konuşan Hafize Mengli, Kabil'de yaşa-
yan eşinin işi nedeniyle iki ülke arasında sık sık
gidip geldiğini belirtti. Kabil'den kaçmak isteyenle-
rin Hamid Karzai Havalimanı'nda yarattığı kaos ve
izdiham nedeniyle Türkiye'ye yapılan tahliye uçuş-
larına binmek için zor anlar yaşadığını kaydeden
Mengli, Türk askerinin yardımıyla havalimanına
girebildiğini aktardı. Mengli, "Eşim Kabil'de çalış-
tığı için oradaydım. Gelip gidiyordum. Ben aslında
Türk vatandaşıyım. Normalde Türkiye'de yaşıyor-
dum. Kabil'de şu an her şey normal" dedi.

Bir şeyleri yaşamak farklı

"Yaşanan olaylar karşısında endişelendiniz mi?"
şeklindeki bir soruya Hafize Mengli, "Bir şeyi yaşa-
mak farklı uzaktan duymak daha farklı. Ama Tali-
ban Kabil'e geldikten sonra hiçbir problem olmadı.
Sokaklar sakin. Bizi Havalimanına gümrük kapı-
sından aldılar. Mehmetçiğe çok teşekkür ederim.
Oradaki komutanlara arkadaşlara da çok çok te-
şekkür ederim. Bizler için canlarını siper ettiler"
diye konuştu.

Duygusal anlar yaşadı

Öte yandan bir televizyon kanalına Kabil'de yaşa-
nanları aktaran gazeteci Ahmet Mengli, bu sırada
eşi ve çocuklarını Türkiye'ye göndermek üzere iki
gün boyunca havalimanında beklemek zorunda
kaldıklarını belirtmişti. Mengli ailesini Türk aske-
rine teslim ettiği kaydederken, canlı yayında duygu-
sal anlar yaşamıştı.  DHA

Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet
Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham
sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi
Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi.
Uçaktan iner inmez havalimanında basın
mensuplarına konuşan Hafize Mengli,
"Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum. Bizler
için canlarını siper ettiler" dedi

Genç neslin üretmesi ve geleceğe ışık tutacak projeler geliştirebilmesi amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafından kente
kazandırılan Beylikdüzü SMART’ta SMART Talks’ın ikincisi gerçekleşti. Çevreci ve iklim aktivisti gençlerin konuşmacı olarak
katıldığı programda; çevresel felaketler, iklim krizi ve ülkelerin uygulaması gereken kurallar dinleyicilerle paylaşıldı

BEYLIKDUZU 
ICIN KONUSTU

Ziya Şakir yılmaZ
HAYATTAN NOTLAR

ziya@ziyayilmaz.com

AH BE ÇOCUK!
Zeytinburnu'nda babası tarafından hastaneye aşı yaptırılmaya getirilen 3 yaşındaki
Ravza Zengin, babasının tekrar hastaneye gitmesiyle otomobilde mahsur kaldı. Baba
Mustafa Zengin otomobilin kilidini açınca, itfaiye ekipleri camı kırarak Ravza'yı kurtardı

İstanbul Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Süleymaniye Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi'ne babası tarafından aşı yapılmaya
getirilen 3 yaşındaki Ravza Zengin, babasının
hastaneye tek-
rar gitmesiyle
otomobilde tek
kaldı. Baba
Mustafa Zengin
tekrar geri gel-
diğinde ise 
otomobilin
kapısını aça-
madı. Aşı ol-
duğu için
yorgun düşen
minik Ravza da

içerden kapıyı açmayınca olay yerine itfaiye
ekipleri çağrıldı. Ekipler otomobilin camını kıra-
rak Ravza'yı otomobilden çıkardı. Baba Mustafa
Zengin, "Yedek anahtarı da getirdiler biz açma-
yınca. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye

geldi işini yaptı.
İğnesi yeni yapıl-
dığı için biraz da
yorgun, kilidi
açamadı." dedi.
Bir görgü tanığı
ise, "İtfaiye geldi
aldı içerden. Ai-
lesi hastaneye
girmişti. Şimdi
sıkıntı bitti kur-
tardılar." diye 
konuştu.

YESIL



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Kırşehir’e bağlı Boztepe ilçe-
sindeki bir parkın yapımına katkı

verdi. Parka, 2005’te helikopter kaza-
sında yaşamını yitiren Boztepeli şehit
Aydın Canbolat’ın adı verildi. 2021
UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve
58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-

ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat
Etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e gelen
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum-
sal katkı sundukları parkta, Boztepeli va-
tandaşlarla bir araya geldi. Şehit
Canbolat’ın acılı ailesine taziyelerini ile-
ten İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgi-
siyle karşılaştı. Park için düzenlenen
etkinlikte sırasıyla; Boztepe Belediye
Başkanı Hüseyin Takan, Kırşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP
Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve İma-
moğlu birer konuşma gerçekleştirdi. 

Taziyelerini iletti

Faaliyete geçen parka şehit Canbolat’ın
adının verilmiş olmasından duyduğu
memnuniyeti dile getiren İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Şehidimize rahmet dili-

yorum. Ailemizin, bölgemizin acısını
paylaşıyoruz. Şehitlerimiz, hepimizin şe-
hitleri. Onlar sayesinde biz huzurluyuz.
Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Mus-
tafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve
ta İstiklal Savaşı, Çanakkale'den bu yana
vatan mücadelesi veren şehitlerimizin
acısını yaşadık ve üzüldük. Benim gön-
lüm şunu arzu ediyor: Bu memleket hiç
acı yaşamasın. Bu memlekette hiçbir yu-
vaya acı haber düşmesin. İnşallah mut-
luluk içerisinde, üreterek, geleceğe hep
beraber yürüyelim istiyorum. Burada
çok güzel çocuklarımız, gençlerimiz bize
eşlik ediyorlar. Onlar, bizden güzel bir
gelecek istiyorlar. Bu güzel geleceğin var-
lığı ancak barış içinde, huzur içerisinde
olursak olur. Birbirini ötekileştirmeden,
birbirine ‘Sen o taraftan, ben bu taraf-

tan’ diyerek bakmadan bir ülke var
etmeliyiz.”

Sorumluluğumuzu biliyoruz

Kırşehir ve Boztepe belediyeleri kadar,
Türkiye’deki her belediyenin yanında ol-
duklarını vurgulayan İmamoğlu, “Eli-
mizden gelen ne ise, olan her şeyi, her
imkanı memleketimizin her köşesinde
kullanmak istiyoruz. Biliyoruz ki; İstan-
bul, Türkiye'nin lokomotifi. Biliyoruz ki;
İstanbul iyi şeyler yaparsa, memleketin
her yerinde iyi şeyler olur, güzellikler
olur. O bakımdan sorumluluğumuzu bi-
liyoruz. Gece gündüz çalışacağız. Niye
biliyor musunuz? Az önce bana o güzel
gözleriyle bakan ablalarıma mahcup ol-
mamak için. Onların o güzel dualarını
almak için” diye konuştu.

HACER KÖSE

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU
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M anavgat’tan, Hatay’dan, Çayeli’nden, Boz-
kurt’tan, Ayancık’tan, Bartın’dan iyi haberle-
rinizi bekliyoruz.

Kendimize ait yangın uçak filomuzun oluştuğu 
haberler bekliyoruz. 

“Yaptığımız evler için, keşke yangında benim de
evim yansaydı” demeyecek, Belediye başkanları olsun
istiyoruz.

Virüs illetinden kurtulmak için Aşı yüzdesinin
70’lere çıktığını duymak, 

Covid 19 sebebiyle kayıpların olmadığı, 
Okullar açılmadan tedbirlerin alındığını bilmek 

istiyoruz.
Esnafa akılcı reçetenin sunulmasını bekliyoruz. 
Göç almayacağımız güzel haberlerinizi,
Göçmenlere Türk kimliğinin verilmemesini,
Onların  vatanlarına huzur içinde gitmelerini 

bekliyoruz.
Sınır kapılarının boşa yapmadığımıza dair müjdeli

haberler beklerken,
Sığınmacı deposu olmadığımızı duyurmak istiyoruz.  
Dış borçlarımızın düşmesini, Rezervlerimizin

dolmasını,
Amerikalıya akıllı olduğumuzu yaptığımız bilim 

çalışmalarımızla göstermek istiyoruz.   
Kabil’e Türk askeri gitmemesi için gece kararname-

sinin çıkmasını, 
Mehmetçiğin artık tehlikeye atılmadığı haberlerinizi

bekliyoruz.
Parkların, sahillerin güvenli olması, 
Yurttaşlarımızın, huzur içinde yaşamalarını 

istiyoruz.
Ormanlarımızın eski haline geldiğini duyacağımız iyi

haberlerinizi, 
Gazete tirajlarının yüksek, 
Gerçeklerin engelsiz yayınlanmasını istiyoruz.
Danışmanlarının değil, kendi düşüncelerini 

aktaracak,
Birbirlerine hakaret etmeyen liderlerin olmasını,
Liderlerin çevrelerini liboşların duvar örmediği,
Oy isterken olduğunu gibi Halkla iç içe Başkanlar

isterken,
T.C. her yerde olsun, andımız tartışılmasın istiyoruz. 
Memur maaşlarına yapılacak zam oranın makul,
Asgari ücretin yaşam kalitesinde,
İstihdamların açıldığı,
İş arama kuyruklarının uzun olmadığı güzel günler

istiyoruz. 
EYT’liler için iyi haberlerinizi bekliyoruz.
YAŞ’a kimse takılsın istemiyoruz. 
Atanamayanların atandığı iyi haberlerinizi 

bekliyoruz. 
Kızılay IBAN vermesin. 
THK’u yine kurban derilerini toplasın,
Alınan Deprem vergileri amacına hizmet etsin 

istiyoruz.
Enflasyon düşsün, 
Zamlar artık dursun, kemer gevşetmeyi hasretle 

bekliyoruz. 
Liyakat ile göreve getirilecek sorumlular,
Hatalı olduğunda istifa edecek yöneticileri görmek

istiyoruz. 
Bizi kandırmayacak hükümetimiz, 
Çetelerin yerine, amacına uygun hizmet edecek va-

kıflar görmek istiyoruz. 
Afetlerde askerimizin, yanımızda olmasını diliyoruz 
Birileri zengin olsun diye köle gibi çalışmak

istemiyoruz.
Fındık, tütün, zeytin üreticisinin güldüğü,
Köylünün traktörünün, çiftliğinin haciz edilmediği,
Tarımla ilgili iyi haberlerinizi bekliyoruz.
Adalet önünde herkesin eşit olduğu,
Suç işleyenin parası, adamı var diye serbest bırakıl-

masına isyan ediyoruz.
Kitap satışlarında rekorların olduğu,
Okuma oranımız yükseldiğine ilişkin iyi haberler

bekliyoruz.  
Kâğıda, hammaddeye, akaryakıta gün aşırı zam 

gelmesin. 
Muhalefet üretken olsun istiyoruz. 
Kadınlarımıza saygı,  
Sahipsiz hayvanlarımıza sevgi bekliyoruz. 
SMA’lı çocuklarımıza desteği öncelikli olarak 

görüyoruz.
Türkçeyi doğru kullanacak nesillerin yetişmesini,
Sosyal medyayı gerçek manasında kullanmayı,
Trollerin yok olmasını istiyoruz.

Gece gündüzü, yıldızlar geceyi,
Hasta şifayı, doktor hastayı bekler.
Bebek karnının doymasını,
Ana askerdeki oğlunun yolunu bekler.

Çocuklar sevgiyi, hayvanlar korunmayı,
Okulunu bitiren atanmayı bekler. 
Vatanından uzak göçmen dönmeyi,
Asker sınırda toprağını bekler.   

Yani vatanımın güzel insanları, Pazar günü tadında
İyi haberlerinizi bekliyorum.

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Kırşehir’in
Boztepe ilçesini ziyaret
etti. Belediye Başkanı
Hüseyin Takan’a,
makamında konuk olan
İmamoğlu, İBB’nin
yapımına katkıda
bulunduğu Şehit Aydın
Canbolat Parkı’nda
vatandaşlarla buluştu.
Şehit Canbolat’ın acılı
ailesine taziyelerini 
ileten İmamoğlu, 
güzel bir geleceğin 
ancak barış ve huzur
ortamında sağlanacağını
vurguladı

İyi haberlerinizi 
bekliyorum

GELECEK GUZEL OLACAK

Tekirdağlı çocuklar
yüzmeyi öğreniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yaz
etkinlikleri kapsamında düzenlediği
yüzme kursları eğitimi başladı

tEkirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi yaz aylarında çocukların yaz
tatillerini daha iyi şartlarda geçir-

melerini, sportif becerilerini ortaya koyma-
larını sağlamak, bedensel ve zihinsel
gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 2020
yılından bu yana düzenlediği yaz etkinlikleri
bu yıl da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Muratlı Yüzme Havuzu’nda başladı. Kül-
tür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca
düzenlenen yüzme kursu ile çocuklar hem
spora teşvik ediliyor hem de keyifli vakit ge-
çirmelerine imkân sağlanıyor.  Uzman eğit-
menler eşliğinde Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi Muratlı Yüzme Havuzu’nda ve-

rilen yüzme kursunda, hijyen kuralları ve
pandemi tedbirleri dikkate alınarak 4-12 yaş
aralığındaki çocuklara toplamda 164 saatlik
yüzme eğitimi verilecek. Pazartesi günleri
hariç haftanın diğer günlerinde 2 grup ha-
linde verilecek olan eğitimler, saat 11.00 ile
18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

Çocuklar için her şeyi yaparız

Konu hakkında bir açıklama yapan Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, “Daha önce Muratlı ilçesine
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden birinde ço-
cukların, serinlemek için havuz haline geti-
rilmiş bir kamyon kasasına bindiklerini

görmüş, onlara Muratlı ilçemize sağlıklı,
güvenli ve konforlu koşullarda havuza gire-
bilecekleri, yüzme becerisi kazanabilecekleri
bir tesis yapma sözü vermiştim. Vakit geçir-
meksizin projemizi hayata geçirdik, tesisi-
mizi inşa ettik ve faaliyete geçirdik. Salgın
koşulları sebebiyle Muratlı Yüzme Ha-
vuzu’muzu tam kapasiteli olarak hizmete
sunamamış olsak da çocuklarımızın yaz ta-
tilinde yüzme sporundaki becerilerini ortaya
koymalarına imkân sağlamak amacıyla bu
eğitim programımızı düzenledik. Gerçekleş-
tirmekte olduğumuz bu eğitim hizmetimi-
zin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İRFAN DEMİR

Sİlİvrİ 
kaymakamı değişti
Silivri Kaymakamı Ali Partal, 
Bursa Osmangazi Kaymakamı oldu.
Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga
Toğan Silivri'ye atandı

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın imzası
ile yayımlanan Kayma-

kamlar Kararnamesi Resmi Gaze-
te'de yayımlandı.Silivri'de 5 yıllık
görev süresini dolduran Ali Patal,
Bursa'nın Osmangazi ilçesi kayma-
kamlığı görevine atandı.Trabzon Or-
tahisar Kaymakamı Tolga Toğan
Silivri'nin yeni Kaymakamı oldu.

Tolga Toğan kimdir?

Tolga Toğan 02 Eylül 1976 tarihinde
Kayseri Pınarbaşı'nda doğdu. İlk-
okulu Pınarbaşı'na bağlı Sacayağı
Köyünde okudu. Lise Eğitimini An-
kara'da tamamladı. 1999 yılında
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yö-
netimi bölümünden mezun oldu.
2000 yılında yapılan kaymakamlık
sınavını kazanarak Mülki İdare
Amirliğİ mesleğine girdi. Afyon-
Başmakçı, Karabük- Ovacık Kay-
makam vekilliklerinde bulundu. 9 ay
süreyle dil eğitimi için İngiltere'de
kaldı. Daha sonra sırasıyla Samsun-
Ayvacık Kaymakamlığı, Erzurum-
Tekman Kaymakamlığı,
Tokat-Almus Kaymakamlığı, Nevşe-
hir-Kozaklı Kaymakamlığı ve Kilis
Vali Yardımcılığı yaptı. 3 yıldır Diya-
rabakır Bağlar KaymakamlIğını ve
Vali Yardımcısı Vekilliği görevini yü-
rütürken İçişleri Bakanlığının 2018
yılı Mülki İdare Amirleri Atama Ka-
rarnamesiyle Ortahisar Kaymakam-
lığına atanan Tolga Toğan evli ve bir
çocuk babası olup iyi derecede İngi-
lizce bilmektedir.

Kardeşliğimiz zarar görmesin
Silivri Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle ilçede bulunan camilerde Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıttı.
Etkinliğe katılan Başkan Yılmaz, “Cenab-ı Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval vermesin.” dedi

silivri Belediyesi tarafından
ilçede bulunan camilerde
Cuma namazının ardından

vatandaşlara aşure dağıtıldı. Paylaşma,
dayanışma, birlik ve beraberliğin sim-
gesi olan Muharrem ayı nedeniyle dü-
zenlenen etkinlikte 13 bin 500 kap aşure
dağıtıldı. Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz da, Değirmenköy Cami-
inde kıldığı Cuma namazı sonrası

mahalle sakinlerine aşure ikram etti.
Muharrem ayı ve aşure gününün man-
evi zenginliğine vurgu yapan Başkan
Yılmaz, “Kerbela olayının yıl dönü-
münde öncelikle Kerbela şehitlerini
rahmet ve minnetle anıyorum. Biz asır-
lardır bir arada huzur içinde yaşayan
aziz bir milletiz. Cenab-ı Allah birlik,
beraberlik ve kardeşliğimize zeval ver-
mesin.” dedi.

Esenyurt aşure dağıttı
EsEnyurt Belediyesi,
Muharrem Ayı dolayı-
sıyla vatandaşlara aşure

ikramında bulundu. Esenyurt Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü, Muharrem Ayı nedeniyle
vatandaşlara aşure dağıttı. Esen-
yurt Cumhuriyet Meydanı’nda ya-
pılan etkinlikte, Cuma namazı
sonrası belediyenin mobil ikram
araçlarıyla vatandaşlara aşure ikra-
mında bulunuldu. Esenyurt Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri

Müdürlüğü Personeli İsmail Araç,
“Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
olarak Muharrem Ayı dolayısıyla
Cuma namazı çıkışında vatandaş-
larımıza aşure dağıtımı yaptık. Ya-
pılan hizmetlerin Hakk katında
kabul olmasını ve Muharrem
Ayı’nın hayırlara vesile olmasını di-
liyoruz” dedi. Yetkililer, aşure ikra-
mının ilerleyen günlerde yeni
Belediye Meydanı ve Kıraç 
Meydan’da da devam edeceğini
bildirdi. 



İSTANBUL İLİ GÜNGÖREN İLÇESİ 24 DERSLİKLİ ABDİ İPEKÇİ İLKOKULU VE 24 DERSLİKLİ 
MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULU İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ

İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip 
Ortaokulu ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/497220
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU 

KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul İli Güngören İlçesi 24 Derslikli Abdi İpekçi İlkokulu ve 

24 Derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu ile Altyapı ve 
Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 2 Adet 24 Derslikli Eğitim Yapısı 
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 14.09.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. 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.
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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri
cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan
ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım,
sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul
edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1436343)
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T ürkiye'den vatandaşlık almak için toplam 250
bin dolarlık gayrimenkul almak yeterli olunca,
TL'nin değer kaybının da etkisi ile ülkesinden

kaçan Ortadoğulular Türkiye'ye akın etti; emlak site-
leri hemen hemen bütün evleri ‘vatandaşlık almaya
uygun' ibaresi ile pazarlamaya başladı. Vatandaşlık
için tek bir evin 250 bin dolarlık olması gerekmiyor,
birkaç ev birden alıp 250 bin doları tutturan da vatan-
daşlığı da kapıyor. Bazı internet siteleri yabancılara
Türkiye'ye hiç gelmeden online işlemler ve video ile
gezdirerek ev satmayı, TC pasaportunun evlerine
postalanmasını beklemelerini vadediyor. Yabancılara

konut satışı bu yıl aylık 4 bin bandının üzerine yerleşti, tem-
muzda yüzde 64 artarak 4.495 adede ulaştı. Emlak sitelerinde
artık hemen hemen her ev ilanı “Suitable for Citizenship-Va-
tandaşlığa uygun” ibaresiyle yer alıyor. 50 bin dolarlık evlerde
dahi bu ibare var. Emlakçılar, “Yabancılar 250 bin doları bula-
cak birkaç ev toplayıp almayı tercih edebiliyor. 200 bin dolarlık
bir ev buluyor, yanına 50 bin dolarlık bir ev daha ekleyerek va-
tandaşlığı alıyor” bilgisini verdi.

Kiraya veriyorlar

Gayrimenkul alarak Türkiye vatandaşlığını alan ülkeler liste-
sinde ilk sırada İran gelirken, onu Afganistan, Irak, Yemen,
Çin, Filistin, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Pakistan takip ediyor.
Ortadoğuluların İstanbul'da Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşe-
hir'i tercih ettiği, bir arada yaşamak istedikleri ve evlerini gün-
lük, haftalık kiraya vererek gelir elde ettikleri belirtildi.

Suriyeliler şirket kuruyor

Emlak Broker'ı Songül Toprak Özsan, “Araplar akın akın geli-
yor. Rejimden kaçan İranlılar ve Çinliler ABD'ye daha kolay
geçecek bir kapı olarak görüyor Türkiye'yi” dedi. Suriyelilerin
de çok ev aldığını ancak onların rakamlarda görünmediğini
anlatan Özsan, “Suriyelilerin Hatay meselesinden dolayı Tür-
kiye'den ev alması yasak. Türkiye'de şirket kurup o şirket üze-
rinden ev alıyorlar” dedi.

Ülkesinden kaçan akın akın Türkiye’den ev almaya geliyor. TL’nin değer kaybının da
sağladığı kolaylıkla 250 bin doları tamamlayacak birkaç ev birden alan Araplar hem
TC vatandaşlığı kazanıyor, hem de evleri kiraya verip gelir elde ediyor

ARAPLAR 
EN PAHALI 
EVLERI ALIYOR

Salgında yeni milyonerler doğduCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba, Covid-19 salgını ile birlikte 

hem sağlığın hem de gelir dağılımının
ciddi anlamada bozduğunu savunarak, 

“Pandemi nedeniyle milyonlarca
çalışanın emeği üzerinden yeni 

milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde
112 bin yeni milyoner doğdu, buna

karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha
fazla yoksullaştı’’ diye konuştu

AğbAbA yaptığı açıklamada “Mart 2020 tarihinden, Haziran
2021 tarihine kadar geçen sürede sadece 7 milyon 985 çalı-
şan gelir kaybına uğrarken, bu süreçte milyoner sayısı ise

112 bin kişi arttı. Pandemi de milyonlarca çalışanın emeği üzerinden
adeta yeni milyonerler yaratıldı” dedi.

358 bin oldu

bDDK verilerine göre, salgının henüz yeni başladığı mart ayında Türki-
ye'de yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 246 bin 136 milyoner varken
bu sayının Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artarak 358 bin 760 kişiye
çıktı. Ağbal, “Milyonerlerin hesabındaki miktar ise bu 15 aylık süreçte 681

milyar TL arttı ve 2 trilyon 227 milyar TL'ye yükseldi. 112 bin milyonere
karşılık, 7 milyon 985 bin çalışan gelir kaybına uğradı” ifadelerini kullandı.

7,9 milyon kişide gelir kaybı 

Salgın sürecinde kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkartıldığı için işsizlik
ödeneği alan çalışan sayısı toplamda 7 milyon 985 bin kişi oldu. CHP'li
Veli Ağbal, “bu da demek oluyor ki; 7 milyon 985 bin kişi normal aldığı
ücrettin altında ücret aldı ve gelir kaybına uğradı. Yurtiçi ve yurtdışı 
milyoner sayısı bu dönem gelirlerini 681 milyar TL arttırırken, dar gelirli
çalışanlara ise kendi fonundan düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL
oldu” dedi.

İş yerinin sırlarını 
kopyalayan yandı
İşverene ait sır niteliğindeki bilgiyi kendi cep
telefonuna indirerek, iş yerinin sır saklama
yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği
kurallarına aykırılık davrandığı öne sürülen işçi 150
bin lira ceza ödeyecek. Yargıtay’ın emsal nitelikteki
kararıyla birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını dışarıya
çıkartan işçilere cezai şart uygulanacak

Çalıştığı iş yerinde, sınavlara hazırlanmak
gerekçesiyle sır niteliğindeki 51 adet bil-
giyi kopyalayan mühendis, istifa ederek

ayrıldı. Mühendis tazminat talebiyle, işveren ise para
cezası talebiyle karşılıklı dava açtı. Davacı-karşı davalı
işveren; mühendisin şirkette son derece gizli ve teknik
projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başla-
dığını, istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece
bir haftasına uyduğunu belirterek beş haftalık ihbar
süresi için ihbar tazminatı borcu bulunduğunu öne
sürdü.

Tazminat bile alamıyor

Mühendisin ayrılmadan önce elli civarında gizli bel-
geyi harici bir cihaza kopyaladığını, davacının kötü ni-
yetli olduğunu, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin
bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine aykırılık
teşkil ettiğini, bu nedenle cezai şart alacağının tahsi-
lini talep etti. Davalı-karşı davacı mühendis ise davacı
şirketin davalının istifasından hemen sonra dava aç-
mamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı
ikame etmiş olduğunu dile getirdi. 
Davanın kötü niyetli açıldığını, ihbar tazminatı talebi-
nin ve cezai şart talebinin yerinde olmadığını, karşı
dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını dava-
lıdan tahsilini talep etti.



Ü LKE olarak gerçekten zor günlerden
geçiyoruz. Her seferinde Allah beterin-
den saklasın derken beteri ile karşılaş-

mak hepimizin düzenini sinirlerini alt üst etti.
Komşudan göçmeni zorda olsa kabullenirken
Asya kıtasının bir ucundan Afganistan 'dan hem
de mobil olarak sınıra dayanan göçmenler hepi-
mizi tedirgin etti. Ellerini kolarını sallayarak gezi-
yor bayrak açıyor kızlarımıza çocuklarımıza
sarkıntılık ediyor rezaletler çığ gibi büyüyor.
Birde olur olmaz her yerden ortaya atılan densiz
Atatürk düşmanları varya onların yatacak yerleri
yok vallahi. 83 yıl önce yaşamını yitiren ulu
önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hala kor-
kuyorlar. Fikirlerinden ürküyorlar adını anmaya
çekiniyorlar her nedense. Bu son olayda tuz
biber ekti. Başımıza bir de Atatürk’ü sansürleyen
tercüman çıktı iyi mi! Başımızın bir diğer belası
Corona virüs her zamanki gibi bizim ihmaller-
mizle yeniden salgına dönüşürken bir yandan da
akıl almaz iddialarla ortay çıkan aşı karşıtlarıyla
boğuşuyoruz. Türkiye genelinde yoğun bakım-
larda doluluk oranı yüzde 70'e çıktı. Yani aslında
özel durumölar için ayrılan yataklar dışında
yoğun bakımlar Corona hastlarıyla yeniden
doldu. Zaten ölüğm sayılaları da ortalama olaja
176'yı bulurken dün 200'ün üzerinde insan yçani
bir uçak dolsu yurttaşımız bu illetten canını
verdi. Bakın ölüm yaşı düştü. 45-50 lere indi. Siz
dalga geçmeye devam ederken en yakınınızı top-
rağa verme olasılığı yüzde 70. Yazın bunu bir 
kenara...

Deprem ve İstanbul
Geçen hafta 19 Ağustos Gölcük Depremi’nin yıl-
dönümü idi. Tam 22 yıl olmuş. Türkiye sanayii
kalbinden vurulmuştu o gün. Resmi sayılara
göre 28 bin, gayrı resmi sayılara göre 40 binin
üzerinde yurttaşımızı kaybetmiştik. Acısı hala ha-
fızamızda. Bu acı ile “7,4 yetmedi mi?” diye pan-
kart açıp, milletle dalga geçenler de tabii. Bunlara
sövdüğüm için “Türbanlı bacılarımıza söven
adam” oldum. Oysa sövgüm kıyafete değil, zih-
niyete idi. Açık kapalı fark etmez.  O deprem bir
anlamda AK Parti’nin de önünü açmış, bu
büyük sarsıntının maliyeti ile karşı karşıya kalan
Türkiye’de 2 yıl sonra iktidar değişmişti.

Bul günah keçisi kurtul
O gün Türkiye’nin en gelişmiş kentlerini boydan
boya vuran bu depremin yaralarını sarmakta ye-
terince başarılı olmadığı için Ecevit Hükümeti’ne
türlü hakaret edenler bugün o depremle karşılaş-
tırılması bile mümkün olmayan bir sel baskını ile
mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve tabii tipik bir
Türk geleneği olarak bir “günah keçisi” buluyo-
ruz, aynen 22 yıl önce olduğu gibi.Gölcük Dep-
remi’nde bütün bu çarpık yapılaşmaya neden
olanlar, bunlara göz yumanlar, imar afları ile bu
yıkımın zeminini hazırlayanlara kimse dokunma-
mış, depremin bütün suçu Veli Göçer adındaki
bir müteahhide yüklenmişti. Depremde cezalan-
dırılan tek o oldu. Son sel felaketinden sonra da
yine bir suçlu bulundu. Dere yatağına yapılan ve
selde yerle yeksan olan apartmanın müteahhidi.
Adamı tutuklamışlar.E ne bekliyordunuz ki!
Adalet mi! O binaların yapıldığı alanları imara
açanları mı tutuklayacaklardı? O binaların yapıl-
masına izin veren imar planlarını yapanları mı
tutuklayacaklardı? O binaların inşaatını denetle-
meyenleri ve denetletmeyenleri mi tutuklayacak-
lardı? Tüm bunlara göz yuma yuma ilçedeki
parti oyunu yüzde 65’lere çıkaranları mı tutukla-
yacaklardı? Belediye başkanlarını mı tutuklaya-
caklardı? İmar affı çıkararak son kalan
hukuksuzlukları da kılıfına uyduranları mı tutuk-

layacaklardı? Tabii ki hayır.Bir felakette siyasi so-
rumludan hesap sormak, tüm siyasi sorumlular-
dan hesap sormanın yolunu açar. Bunu bildikleri
için yine bir müteahhidin üzerine çullanacaklar
hep birlikte. Şimdi daha da çok imar verecekler-
dir muhtemelen. Ne de olsa seçim var iki sene
sonra. Bu kez yüzde 70 almazlarsa şaşarım.
Madem öyle görevden alın, dava edin“Belediye
Başkanlığımdan beri dere yataklarına yerleşilme-
sine ve yüksek katlı mimariye hep karşı çıktım.”
Bu mealdeki söylemin sahibi Cumhurbaşkanı
Erdoğan. Ve bence bu çok yanlış bir söylem.
Çünkü sonuç olarak Türkiye’yi 20 yıldır o yöne-
tiyor. İstanbul’u ise çeyrek asır o ve onun temsil-
cileri yönetti. Tüm bu süreçte Türkiye’nin her
yerinde bina boyları yükseldi.Şimdi kalkıp “Ben
belediye başkanlığımdan beri buna karşı çıktım”
dediği zaman, tüm bu süreç boyunca birilerinin
kendisini dinlemediği, izlemediği, kulak asmadığı
ortaya çıkar. Bu mümkün müdür!   Olabilir.
Ama o zaman herkesin şöyle bir beklentisi olu-
şur. Başkan'ı dinlemeyerek bu felaketlere yol açan
sorumluların hesap vermesi gerekir.  Hem huku-
ken hem siyaseten. Erdoğan, kendisini 20 yıl bo-
yunca dinlemeyerek kentleri dikine
yükseltenlerden ve doğaya karşı hareket edenler-
den hesap sormalıdır. Büyük bölümü AK Partili
olan bu laf dinlemez başkanların yerine hemen
kayyumlar atanmalı, bürokratlar hemen görev-
den alınmalı ve hepsi birlikte yargı önüne çıkarıl-
malıdır. Bu söz dinlemememin sonucunda
meydana gelen bu büyük felaketlerin bir bedeli
olmalıdır.

İstanbul’da her 3 binadan 1’i 
depreme dayanıksız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük deprem
bekleyen İstanbul’daki binaların son durumunu
açıkladı. İmamoğlu, İstanbul’da şu an 22 ilçede
tamamlanan bina analiz çalışmasına göre dep-
remde ağır hasar görecek bina sayısının 83 bin
olarak hesaplandığını yani her 3 binadan 1'inin
depreme dayanıksız olduğunu söyledi. İma-

moğlu “Canımızı sıkan, içimizi yakan, kayıpla-
rıyla bizi derinden etkileyen bir depremdi. Döne-
min kaosu, çaresizliği dün gibi aklımda ve hiç
çıkmıyor. Depremin bu anlamda İstanbul’un en
önemli gerçeği olduğunu hepimiz söylüyoruz.
Aklımıza geldiğinde eminim ki hepimizin tüyleri
diken diken oluyor” dedi. 1999 yılında İstan-
bul'un nüfusunun 10 milyon civarında olduğunu
belirten İmamoğlu, bugün nüfusun göç ve mül-
tecilerle birlikte 20 milyona yaklaştığını vurgu-
ladı. İmamoğlu, beklenen büyük depremin
günün, saatinin belli olmadığını her an olabilece-
ğini hatırlatarak “Böyle bir ortamda Allah bize
yardım etti, 22 yıl şans verdi bize. Ve dua ediyo-
ruz ki bu şans uzun yıllar daha devam etsin.
Ama bilim öyle söylemiyor. Bilim her an kapı-
mızda olduğunu da bize hatırlatıyor.  İstanbul’un
tehlike ve risk haritaları bizi mutlu edecek sevi-
yede değil hatta mutsuz ve tedirgin etmeli” dedi.

Fatura çok ağır

Son 1.5 yılda binaları tek tek inceleyerek yaptık-
ları analiz çalışmasında bu rakamın arttığını gör-
düklerini belirten İmamoğlu “22 ilçede çalışma
tamamlandı. Sadece 22 ilçede yapılan incele-
meye göre İstanbul’da her 3 binadan 1'i depreme
dayanıksız. Çok ağır ve ağır hasar alacağı öngö-
rülen bina sayısı 83 bine çıktı. Ne yazık ki kötü
fotoğrafla karşı karşıyayız. Orta hasarlı bina sa-
yısı da 130 bin bina civarında. Çok ağır bir fa-
tura… Bu sayılar, 100 binlerce konut anlamına
geliyor. Acil bir biçimde deprem meselesinin İs-
tanbul’un ve Türkiye’nin birinci meselesi haline
gelmesini istiyoruz” dedi.

Atatürk’ü sansürleyen tercüman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eti-
yopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ortak basın
toplantısında simultane tercümeyi yapan tercü-
man, Ahmed’in Mustafa Kemal Atatürk’ü öven
sözlerini sansürleyince büyük tepki çekti. Eti-
yopya Başbakanının konuşmasını çeviren tercü-
manın İngilizcesi yetmemiş galiba, biz yardımcı

olalım; Büyük reformist ve karizmatik
lider Mustafa Kemal Atatürk. Bunun bir
tercüme hatası, basit bir ihmal, simultane
tercümenin zorluğundan kaynaklanan bir
yanlış olmadığı açık. Atatürk adının anıl-
maması, mesleki yetersizlikle de açıklana-
maz. Bu tutum ideolojiktir, siyasal iklimle
ilgilidir. Bu tercümana has da değildir.
Sistemlidir, örgütlüdür, bilinçlidir, kurum-
saldır, kapsamlıdır. Belleğimizi tazeleye-
lim. Daha birkaç ay önce, Mersin
Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü,
Atatürk’ün Nutuk eserinin okullarda öğ-
rencilere dağıtılmasını engellemedi mi?
Son 20 yıldır Atatürk’e karşı örgütlü bir
saldırı yok mu? Atatürk’ün ismi caddeler-
den, meydanlardan, havalimanlarından,
stadyumlardan silinmedi mi? Bayram-
larda Atatürk anıtlarına çelenk konul-
ması engellenmedi mi? Okul
kitaplarında Atatürk’ü, Kurtuluş Sava-
şı’nı, Cumhuriyet devrimini anlatan
bölümler azaltılmadı mı? Atatürk’e
sövenlerin siyasette, bürokraside,
medyada, akademide önü açılmadı
mı? Devlet madalyalarından Ata-
türk kabartması çıkarılmadı mı?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı,
Yaşar Büyükanıt döneminde, brö-
vesinden Atatürk’ü çıkarmaya kalk-
madı mı? Milletten gelen tepkiler
üzerine geri adım atmadı mı? O
dönemde Genelkurmay Başkanı,
kasaptaki ete soğan doğramayan

Hilmi Özkök değil miydi?  

Atatürk karşıtlığının boyutları

Dahası var. Atatürk karşıtlığı sadece iktidarda
yok, muhalefette de var. Bizzat Atatürk’ün parti-
sindeki bazı siyasetçilerde yok mu? Bilmiyor
muyuz? Solda geçinen ve soldan geçinen, ABD
ve AB fonlaması politikacılarda, gazetecilerde,
yazarlarda, öğretim üyelerinde yok mu? Görmü-
yor muyuz? Ulusal bayramları, Atatürk adını an-
madan geçiştiren sözde sosyalist, özde Batıcı,
liberal, etnikçi, mezhepçi gazeteler, dergiler yok
mu sanki? Din tacirlerinde, inanç hortumcula-
rındaki Atatürk karşıtlığı, kendini milliyetçi, mu-
hafazakâr, mukaddesatçı, maneviyatçı olarak
tanımlayan, özünde ABD ve NATO’nun uy-
dusu, büyük sermayenin uzantısı olan siyaset es-
nafında yok mu? Var. Hepsinde var. Bu nedenle,
Atatürk’ün adını anmayan tercüman yalnız değil.
Şu soruların yanıtını düşünelim bir an için: Ter-
cüman acaba siyasi iktidardan çekindiği için mi
Atatürk adını sansürledi? Siyasal iklimden etki-
lendiği için mi sansürledi? İktidarın gözüne gir-
mek, hatta şansı varsa bir mevki, makam, koltuk
kapmak için mi sansürledi? Bu şıklardan han-
gisi? Belki biri, belki hepsi. Önemi yok. Önemli
olan, Atatürk’ün ve Cumhuriyet devriminin bü-
yüklüğünün, haklılığının, meşruiyetinin ve gücü-
nün her gün bir kez daha kanıtlanması. Üstelik
sadece ülkemizde yaşadıklarımızın değil, başta
mazlum milletler olmak üzere, tüm ezilen dün-
yada, İslam âleminde, Ortadoğu’da yaşananla-
rın da Atatürk’ü hep haklı çıkarması. Son olarak
Afganistan bunun somut örneği değil mi? Ata-
türk hiç yanılmadı. Halkını hiç aldatmadı. Kimse
tarafından kandırılmadı. Atatürk’ün adını anma-
yanlar, yok sayanlar, küçümseyenler ise emper-
yalizmin uydusu, uzantısı, maşası olarak tarihe
geçti.

Bir işgal metodu olarak göç

Biz “Bu göçmen dalgası normal değil” diyerek
itiraz ettikçe, ABD Ordusu’nun “Göç’ün bir silah
olarak kullanılması” başlıklı tezini gösterip Tür-
kiye’ye yönelik göç dalgasının arkasındaki niyeti
sergiledikçe “Taliban kafalılar” ve “Sol kafasız-
lar” ortak bir biçimde bizi “faşist” diye nitele-
meye devam ediyorlar. Oysa kendi düşüncesi
dışındaki düşünceleri faşist diye yaftalayanlardır
asıl faşistler. Oysa bizim tek düşündüğümüz ül-
kemizin ve evlatlarımızın geleceği. Göç yolu ile
Türkiye’nin dokusunun bozulmak istendiğini,
yıllardır Kürt-Türk çatışmasına bu milletin sağ-
duyusunun izin vermediğini, cemaatler ve tari-
katlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını
görenlerin son silahı bu göç. Türkiye’yi ancak bu
yolla destabilize edeceklerini görüyorlar ve bu
göçü üzerimize yönlendiriyorlar. Bunu destekle-
yenler ise bu güçlerin iç uzantıları. Fondaşlar,
ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar.

Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim. Ey
ahmak sürüsü. Leningrad’a saldıran Hitler or-
dusu mu faşistti yoksa Leningrad’ı canı paha-
sına savunan Ruslar mı! Biz bir saldırıya karşı
ülkemizi savunuyoruz. Bugün fikren.Yarın nasıl
gerekirse öyle. Siz ise tüm aptallığınızla bu ülkeyi
uçuruma sürüklüyorsunuz. Tabi eğer satılmışlığı-
nızla değilse! NOT: Gençler için bilgi vereyim.
St. Petersburg kenti Sovyetler Birliği döneminde
Leningrad olarak anılıyordu.

Afganistan’dan çıkarılacak 
dersler neler? 

Afganistan’da Taliban, başkent Kâbil’e girdi,
hem de elini kolunu sallaya sallaya. İnsanların
çaresizliği, Hamid Karzai Uluslararası Havali-
manı’ndaki kargaşa, uçağa binmek isteyenlerin
yarattığı izdiham, uçaktan düşüp ölenler, Afga-
nistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin çaldığı
paraları bavullarla yanına alıp ülkesini onur-
suzca terk etmesi uzun yıllar belleklerde kalacak
elbette. Fakat Afganistan’dan alınacak dersler
bunlarla sınırlı değil. Çıkarılacak daha fazla ders
var. Sıralayalım... Birincisi, Afganistan’ın gelişim
çizgisiyle ilgili. Önceki gün dostum, meslektaşım
Sinan Meydan’ın Sözcü gazetesinde de dikkat
çektiği gibi, Cumhuriyet Devrimi’ni örnek alan,
Türkiye Cumhuriyeti’nin atılımlarını model ola-
rak benimseyen, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yolladığı her alandan uzman kadroların
da katkısıyla önemli çağdaşlaşma hamleleri
yapan Afganistan’ın geldiği durum ibret verici.
Aşırı akımların yükselişi, uyuşturucu üretimi,
Soğuk Savaş’ın son 10 yılında Sovyetler Birli-
ği’nin, 2001’den günümüze dek ABD’nin bu ül-
kedeki işgali, Taliban’ın 1996 - 2001 arasındaki
yönetimi, hem Afgan halkı hem de tüm mazlum
milletler için derslerle dolu. İkincisi, ABD; 20 yıl-
lık işgalinde 1 trilyon dolar para harcadı (ABD
Başkanı Biden, 1 trilyon dolar harcadıklarını söy-
ledi. Pek çok ABD’li uzman, 2 trilyon dolar har-
candığını belirtiyor). ABD’nin asker kaybı, 2 bin
500 kadar. İşgal boyunca 250 bin insan öldü,
bunların 71 bini sivil. ABD için hezimet söz ko-
nusu. Fakat şu da unutulmasın; emperyalist bir
güç, girdiği bir ülkeden kolayca çekilmez. Çekil-
mek zorunda kalırsa da ya yakarak, yıkarak çeki-
lir veya tekrar müdahale etmesine zemin
yaratacak, gerekçe oluşturacak sorunlar bıraka-
rak çekilir. Üçüncüsü, ABD; işgal boyunca Afga-
nistan’daki eyalet düzeniyle, aşiret liderleriyle, din
tacirleriyle, uyuşturucu baronlarıyla, silah tüccar-
larıyla yakın ilişkiler kurdu. Merkezi devletin, ulu-
sal bilincin, yurttaş kimliğinin gelişmesini
istemedi. Tersine, gelişmesin diye elinden geleni
yaptı. Çünkü yurttaşlık bilinci, ulusal bilinç, ulus
devlet güçlenirse, ABD etkisi azalır. ABD karşıt-
lığı güçlenir.  

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com
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Ortalık tOz duman içinde (1)

SALGIN, SEL, DEPREM, AFGAN AKINI ALTINDA KALDIK...

Dördüncüsü, ABD; Afganistan’da
öylesine küstahlaştı ki, Eşref Gani
öncesinde, bir ara, Afgan kökenli
ABD’li diplomat, ABD’nin eski Bir-
leşmiş Milletler Büyükelçisi, Afga-
nistan özel temsilcisi Zalmay
Halilzad’ı, Afganistan’a cumhur-
başkanı yapmayı bile düşündü.
Beşincisi, Afganistan’da olanlar
yurttaşlığın, uluslaşmanın, laikli-
ğin, aydınlanmanın, kadın - erkek
eşitliğinin ne kadar önemli oldu-

ğunu, ne denli güç kazanıldığını bir
kez daha gösterdi. Emperyalizm-
den insan hakları, demokrasi, öz-
gürlük bekleyenler, her zaman
olduğu gibi yanıldılar. Cumhuriyet
için “reklam arası, travma yarattı,
enkaz bıraktı, zulüm dönemi, pa-
rantez” diyenler, Atatürk’ü yok sa-
yanlar, küçümseyenler, liberal
solcular, ikinci cumhuriyetçiler,
yetmez ama evetçiler, fonlama ga-
zeteciler, kimlik siyaseti güdenler,

etnikçilik yapmayı devrimcilik,
mezhepçilik yapmayı solculuk,
hemşericilik yapmayı sosyalizm
sananlar, yine cehaletlerini sergile-
diler.   Sözün özü, Afganistan dene-
yimi, hem Atatürk Devrimi’nin
önemini hem de emperyalizmle
mücadelenin ne denli zor oldu-
ğunu, bu mücadelenin bütüncül,
kararlı, devrimci, aydınlanmacı ol-
ması gerektiğini bir kez daha gös-
terdi.

ABD'nin küstahlığının boyutları



B aşakşehir Belediyesi, 19
Ağustos Dünya İnsani
Yardım Günü kapsamında

ilçede faaliyet gösteren Acil Yardım
Gönüllüleri Derneği’nin (ACİL-
DER) faaliyetlerini ele aldı. Başak-
şehir Belediyesi’nin hazırladığı
videoda insani yardımlara dikkat
çekildi.  ACİLDER, yurt içinde
2016 yılından bu yana ev eşyasın-
dan giyeceğe, gıda kolisinden en-
gelli araçlarına kadar ihtiyaç
sahiplerine 25 milyon 850 bin lira-
lık yardım ulaştırdı. Din, dil, ırk

gözetmeden yardım faaliyetlerine
devam eden dernek, her gün ihti-
yaç sahiplerine sıfır ve 2. el eşya ile
gıda kolisinin yanı sıra fitre ve
zekat dağıtımı gerçekleştiriliyor.

57 ülkeden ihtiyaç sahibi

Yaklaşık 70 bin kişiye destek ol-
duklarını anlatan ACİLDER
Genel Sekreteri Muhammed Emin
Tutar, “ACİLDER olarak İstanbul
içerisinde özellikle Başakşehir böl-
gesinde 17 bin aileye destek ulaştı-
rıyoruz. Yaklaşık 70 bin insan
yapıyor. Sadece Türk değil, Rus
kökenli, Suriyeli, Arap kökenli her

türlü milletten, 57 ülkeden insan
mevcut. Öncelikle yetim, dul
olmak üzere yardıma ihtiyaç
duyan herkese ulaşmaya çalışıyo-
ruz. Bir ailenin öncelikli olarak
neye ihtiyacı var ona bakıyoruz.
Önce barınma sonra eşya ihtiyaç-
larını görüyoruz. Ardından ısınma,
gıda ve mutfak eşyalarının eksikle-
rini gidiyoruz. Bir ailenin sıfırdan
tüm ihtiyaçlarını görmeye çalışıyo-
ruz” dedi.

Yetimlerin yeri ayrı

Yetim çocuklarla ilgili birçok proje-
leri olduğunu aktaran Tutar,

“Hemen hemen her hafta yetim
çocukları derneğimizde kurmuş ol-
duğumuz giyim merkezimizde te-
peden tırnağa giydiriyoruz. Onun
dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile ortak yürüttüğümüz projeleri-
miz var. Yetimlere şehir dışı geziler,
piknik, kısa film yarışmaları gibi
aktiviteler düzenliyoruz. ACİL-
DER sadece Türkiye’de değil.
Mescid-i Aksa’da, Afrika’da, Suri-
ye’de ve birçok ülkede faaliyetleri-
miz sürüyor. 19 Ağustos Dünya
İnsani Yardım Günü ama biz
bunu her gün yapıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

YAKUP TEZCAN
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TAŞINMAZIN  AÇIK  ARTIRMA  İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı  :İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., Bağlar Mevkii, 3977 Parsel Sayılı 289,02
m2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 20/280 Hissesi Satışa Konudur. 
Özellikleri    : Satışa ilişkin dosyada mevcut  24.11.2020 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul ili, Güngö-
ren ilçesi, Güngören Merkez Mahallesi, 0 ada, 3977 parsel no’lu 289,02 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı Ana
taşınmaza kain borçlu mülkiyetindeki 20/280 hissesidir. Güneştepe Mahallesi, Emekli-Kanatlı Sokak,
No:11-13 kapı no’lu B+Zemin+4+çatı piyesli binadır. Parsel üzerinde konumlu bina 2 sokak cepheli olup
her iki Sokak’a cephesi yaklaşık 13 mt, civarındadır. Güngören Belediyesi İmar Arşiv Dosyasında yapılan
araştırmalarda; kat irtifakı kurulmamış olan “Tarla” vasfındaki taşınmaz üzerindeki binaya ait 19.08.1998
tarihli mimari proje çizilmiş ve 26.08.1998 tarih ve 1431 sayı ile yapı BK+ZK+3NK+Ç. A. Piyesli (8 daire)
857 m² için yapı ruhsatı alındığı görülmüştür. Yapıya ait 19.08.1998 tarihli mimari proje de bodrum, zemin,
3.normal kat+ çatı katı olmak üzere 5 katlı projelendirilmiştir. Bina dahinde bodrum katta depo alanları, oto-
park, sığınak yaklaşık brüt 185m²’dir. Zemin katta 2 adet daire yaklaşık brüt 125m²’dir. 1. Normal katında
ve 2.Normal katındaa 4’er adet daire bulunmaktadır. Yaklaşık brüt 168’şer m² alana sahiptir. 3. Normal
katta 2 adet daire yaklaşık brüt 168m²’dir Çatı katı ise 42m² dir. Yapı toplam yaklaşık brüt 857 m² dir. Mi-
mari proje bağımsız bölüm numaraları işlenmiş toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yerinde ya-
pılan tespitlerde tapu kaydının tamamı 289,02 m² alana sahip parsel üzerindeki binanın, bodrum kat,
zemin katta ve diğer normal katlarda konut amaçlı kullanılan daireler olduğu tespit edilmiştir. Fakat daire
içerisine girilememiş dıştan ölçümler ve tespitler yapılmıştır. Yapılan tespitlerde doğrultusunda yapı proje-
sinde 3.normal kat+çatı katı olarak projelendirilmişken, yerinde 1 kat fazla kat yapıldığı; bodrum, zemin, 4
normal kat + çatı katı şeklinde inşa edildiği görülmüştür. Dıştan yapılan ölçümler doğrultusunda yapının
ortak alanlar dahil bodrum katı, 150 m², zemin katı, 155 m², üst katlar ise yaklaşık 170’şer m², çatı katı ise
125 m² olmak üzere yaklaşık toplam brüt 1.110 m² alanlı yapı mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bina girişi
zemin kattan sağlanmaktadır. Ayrıca bina girişi yeri değiştirilerek yan bahçe kısmından verildiği görülmüş-
tür. Bina dış cephesi akrilik kaplama, Apartman girişi demir ferforje, bina içi duvarları plastik boyalıdır. Daire
kapıları çelik kapı, pencere doğramaları PVC doğrama şeklinde, elektrik, sıhhi tesisatları mevcuttur. Tapu
müdürlüğü’nde yapılan incelemede; 0 ada, 3977 parsel no’lu 289,02 m² yüzölçümlü, “Tarla” vasıflı Ana ta-
şınmazın kat irtifakı kurulu olmaması sebebi ile kat irtifakına esas projesi dosyasında yer almamaktadır. il-
gili belediyede yapıya ait 19.08.1998 tarihli mimari projesi; incelenmiş olup bağımsız bölüm numaraları
işlendiği görülmüştür. Fakat tapu kayıt belgesinde kat irtifakı kurulu olmaması sebebi ile borçlunun yeri belli
değildir. Taşınmazın tapu kaydı esas alınarak kıymet takdiri yapılmıştır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu
konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek
konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. Yakın çevrede 5-6 katlı, konut kullanımlı yapı-
lar bulunduğu tespit edilmiş olup, konutlar genel olarak eski ve bakımsız durumdadır. Taşınmaz sosyo-eko-
nomik olarak orta gelir grubu insanların yaşamakta olduğu bir bölgede yer almaktadır. Kısa mesafe
içerisinde alışveriş, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Ulaşım imkanları yönünden iyi bir ko-
numa sahip olup; otobüs ve minibüse yakın mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu :Taşınmaza ait dosya içerisinde yer alan, Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehirci-
lik Müdürlüğü’nün 03.11.2020 tarih, 59662083-622.03-E.45706 sayılı yazısında; “Söz konusu yer,
18.02.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında; İkiz nizam inşaat
düzende, Ön bahçe mesafesi min.1,5 mt, teş.ist.yan bahçe 4mt; arka bahçe planı notu, H:(4kat) irtifalı ya-
pılanma nizamında "konut alan”ında kalmaktadır. Posta adresi, "Güneştepe Mahallesi, Emekli-Kanatlı
Sokak, No:11-13, Güngören/İSTANBUL"dur. Dosyasında yapılan tetkikte KDV kanununda 01/01/2013 ya-
pılan değişiklik nedeni ile taşınmaz ile ilgili lüks veya 1. Sınıf inşaat olarak yapı ruhsatını sonradan revize
etmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi haline rastlanmamıştır. Bahse Konu yerin dosyasında yapı-
lan tetkikte; 26.08.1998 tarih ve1431 sayı ile yapı BK+ZK+3NK+Ç. A. Piyesli (8 daire) için yapı ruhsatı alın-
dığı görülmüştür. Ayrıca ruhsatlı yerin proje hilafı yapılaşmasından dolayı inşaatını büyük kurduğu bina
girişini değiştirilerek yan bahçeye alındığı ve 4.normal kat yaptığı görülmüş, 06/02/1999 tarih S/43 sayılı ile
1. Yapı tatil tutanağı tutulmuş olup, imar kanununun 3194 sayılı 32. Ve 42. Maddelerine göre para cezası
ve yıkım kararı alınmışıtr.26/04/1999 tarih ve S/100 sayılı ile proje hilafı olarak 4. Normal kat üzerine
çekme kat yaptığı tespit edilmiş ve 2.yapı tatil tutanağı tutulmuş olup imar kanununun 3194 sayılı 32. ve
42. Maddelerine göre para cezası ve yıkım kararı alınmış olduğu görülmüştür. Güngören Belediye Başkan-
lığı Resmi İnternet Sitesi’nden edinilen bilgiye göre; İstanbul ili, Güneştepe Mahallesi, 0 ada, 3977 parsel
sayılı taşınmaz Emekli-Kanatlı Sokak’tan cephe almakta olup, 2020 yılı asgari arsa m2 birim değeri
1.989,09 TL'dir.
Kıymeti : 178.999,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Şerh: Aile konutudur.
1. Satış Günü : 29/09/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 25/10/2021 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-
rinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik or-
tamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin
alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek
veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51
0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları
yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka
hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapıla-
caktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uya-
rınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan
alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca
pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar  ile teslim ve
tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın
tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.  Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden
kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin ip-
taline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal  görev-
lendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale
ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden
ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye üc-
reti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’ye  ödenecektir. Tapu satım  harcı  satış bedelinden öde-
nir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile
başlatılan takip olması halinde  ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı ka-
nunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Ay-
rıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga vergisi ile
ilgili olarak oran açlısından (Yargıtay 12. HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tarih
937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması ha-
linde; doğacak KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından
karşılanacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için
(134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları
tarafından işgal edilmekte  ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri
tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü
içeren İ.İ.K 135.Maddesi  uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hak-
ları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi ge-
reğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal-
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olma-
ması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında
ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. 
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/323 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.08/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Başakşehir
Belediyesi, insani
yardımlara dikkat
çekmek için anlamlı
bir projeye imza attı.
İlçede görev yapan
ve Başakşehirli
ihtiyaç sahipleri
başta olmak üzere
17 bin haneye
ulaşan ACİLDER’in
faaliyetleri ele alındı

ACILDER 70 BIN
KISIYE ULASTI

Başakşehir’de
edebİyat var
Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren
Başakşehir Belediyesi, görme engelli ilçe 
sakinleriyle kitap okuma etkinliği düzenledi. 
Engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt 
ile bir araya gelerek, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Bir
Ömür Nasıl Yaşanır?” adlı kitabını tahlil etti

SOSYAL belediyecilikte
örnek işlere imza atan 
Başakşehir Belediyesi, gö-

rünmeyen kitaplara göz olmaya
devam ediyor. Başakşehir’de İyilik
Zamanı (BİZ) projesi kapsamında
engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar
İbrahim Akkurt ile buluştu. Etkinlikte,
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Bir Ömür
Nasıl Yaşanır? adlı kitabı okunarak
tartışıldı.

Kitaba ve ilme tutkunlar

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’nın
ev sahipliği yaptığı etkinlikte Akkurt,

kitapla ilgili fikirlerini paylaştı. Kitap-
severler de, kitabın kendilerinde his-
settirdiği duyguları dile getirdi. 
İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldı-
ğını aktaran Akkurt, “Pandemi sonra-
sında böyle bir etkinlikle bir araya
getirerek insanların sosyalleşmesine
vesile oldukları için Başakşehir Bele-
diyesi’ne teşekkür ediyorum. 
Birçok farklı etkinlikte bulunmama
rağmen görme engellilerle bir kitap
tahlili hem benim için faklı bir dene-
yim oldu, hem de buradaki arkadaş-
ların kitaba ve ilme olan tutkularını
görmüş oldum” dedi.



İ stanbul’da son yılların en
büyük orman yangınını 12
Temmuz 2020’de yaşayan ve 6

hektar ormanını kaybeden Heybe-
liada’da yine yangın çıktı. Eski De-
ğirmenyeri bölgesindeki yangına
önce vatandaşlar müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine ekipler
sevk edildi. Yangın ihbarı itfaiyeye
saat 13.05'de geldi. İlk aşamada
Heybeliada İtfaiye Ekibi, Kartal ve
Maltepe itfaiye ekipleri bölgeye sevk
edildi. Demir Sokak üzerinde bulu-
nan ormanlık alandaki yangınla
mücadeleye, söndürme helikopteri
de havadan destek verdi. Yazar Hü-
seyin Rahmi Gürpınar’ın evinin bu-
lunduğu bölgede çıkan yangının
şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sü-
rede büyüdü. Ada sakinleri de beş
litrelik pet şişelere doldurdukları su-
larla elden ele alevlerin büyümesini
önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Vatandaşlar tahliye edildi

Bölgeye intikal eden KEGM-3 bo-
tuyla bölgedeki vatandaşlar tahliyesi
gerçekleştirildi. NENE HATUN ge-
misiyle birlikte KEGM-5 ve
KEGM-6 botları da bölgeye intikal
etti. İstanbul Valiliği'nden Heybelia-
da'daki yangına ilişkin 14.30 sırala-
rında yapılan ilk açıklamada 3
helikopter ile söndürme çalışmaları-
nın devam ettiği 2 helikopter ile 4
yangın söndürme uçağının olay ye-
rine hareket ettiğini açıkladı. İstan-
bul Valiliği'nden yapılan açıklama
şöyle: “Emniyet, İtfaiye ve Orman
Harekât Merkezlerinden alınan bil-
gilere göre; bugün saat 13.15'te
Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli
Köşk mevkiindeki ormanlık alanda
yangın çıkmıştır. Söz konusu böl-
geye süratle güvenlik, itfaiye ve
Orman Bölge Müdürlüğü yangın
söndürme ekipleri sevk edilmiştir.
Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1
toma ile karadan, 3 yangın sön-
dürme helikopteri ile havadan sön-
dürme çalışmalarına devam
edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan
sevk edilen 2 helikopter ile İzmir,
Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4
yangın söndürme uçağı ve 2 adet it-
faiye aracı adaya hareket halindedir.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruş-
turma başlatılmıştır.”

Çıkarma gemisi gönderildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı’nın sos-
yal medya hesabından yapılan açık-
lamada, “Heybeliadadaki yangın
söndürme çalışmalarına destek için
bölgedeki birliğimizden bir yangın
söndürme aracı ile personel görev-
lendirilmiştir. Ayrıca, İstanbul Tersa-
nesi Komutanlığından da bir
çıkarma gemisi ile iki yangın sön-
dürme aracı yangın bölgesine intikal
ettirilmektedir” denildi.

2 itfaiye eri yaralandı

Heybeliada’da orman yangınına
havadan ve karadan müdahale sü-
rüyor. Yangına müdahale eden 2 it-
faiye eri dumandan etkilendi.
İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sa-
hili’ne getirildi. İtfaiye erleri ambu-
lansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15.20’de

Heybeliada’da çıkan orman yangı-
nının kontrol altına alındığını sosyal
medya hesabından açıkladı. Yerlika-
ya’nın paylaşımında, “Heybelia-
da’daki yangın 14.55 itibarıyla
kontrol altına alınmıştır. Soğutma
çalışmaları devam etmektedir. Hey-
beliada halkına ve yangın sön-
dürme ekiplerimize teşekkür
ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş
olsun.” ifadeleri yer aldı.

Tek helikopter geldi

Yangının çıktığı dakikalarda içinden
görüntüleri sosyal medya hesabın-
dan paylaşan Bahçeşehir Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Türker
Kılıç, “Heybeliada'da yangın! Acil
helikopter ya da yangın uçağı ge-
rekli… Hızla ilerliyor. Hüseyin
Rahmi Müzesi'nin orada, acil! Tek
helikopter geldi… Yetersiz” ifadele-
rini kullanarak yangının söndürül-
mesi için yardım çağrısında
bulundu.
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Heybeliada'da orman yangını çıktı. Devlet bu defa
tam anlamıyla teyakkuza geçti. Balıkesir ve 
Bursa'dan helikopterler, İzmir, Muğla ve Antalya'dan
4 uçak sevkedildi. Kıyı Emniyeti kurtarma botlarını,
emniyet TOMA, Milli Savunma Bakanlığı çıkarma
gemisi gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Yüreğİmİz
ağzımıza geldİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangına ilişkin de-
tayları Twitter hesabından dakika dakika paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşım-
ları şu şekilde oldu; “Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye
ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koor-
dineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Geliş-

meleri paylaşacağız. Heybeliada’da yangına Kartal,  Maltepe,
Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Mü-

dürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahelede bulunuyor, 2 heli-
kopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde. Takviye ekipler
hızla yangın bölgesine sevk ediliyor. Heybeliada’daki yangına
bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor, takviye ekip-
ler de ulaştı. Havadan 3 helikopter ve 1 uçak ile söndürme yapı-
lıyor, destek ekipler de seyir halinde. Orman Bölge Müdürlüğü

ekipleri ve İstanbul İtfaiyemizin yoğun müdahalesi söz konusu.
Yangın kontrol altına alındı. İstanbul İtfaiyemize, Orman
Bölge Müdürlüğü’ne, Adalar sakinlerine yoğun çabaları için
teşekkürler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler böl-
gedeki kontrol ve tespitlerine devam edecekler.”

İmamoğlu dakika 
dakika paylaştı

Kırtasiyeciler
zorda!

İStAnbul Defter ve Kırtasiye
Malzemeleri İmalcileri ve Satı-
cıları Esnaf Odası üyeleri, saat

14.00'te Beyazıt Meydanı'nda toplandı.
Grup üyeleri, zincir marketlerin kırtasiye
ürünü satmasını, kendi işlerine zarar ver-
mesi nedeniyle protesto etti. Kırtasiyeci-
ler, 'zincir marketlere kırtasiye malzemesi
veren markaları kınıyoruz', 'Güvenli satış
noktası, biz daha ucuza satıyoruz', 'her
sokak başında zincir market küçük esna-
fın kanını emiyor' ve 'öğrenci kayıtlarında
kırtasiye adı altında para toplanamaz!
yazılı pankartlarla, zincir marketlerin kır-
tasiye satışına yasak getirilmesini istedi. 

Kayıplar veriyoruz

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı
Yavuz Tekçe'nin grup adına okuduğu
basın açıklamasında, "Dünyayı kasıp ka-
vuran Covid-19 salgını ülkemize de eko-
nomik anlamda büyük zararlar
vermektedir. Salgından tüm sektörler et-
kilenmektedir. Fakat kırtasiye sektörü

okulların kapalı olmasından dolayı ağır
ekonomik kayıplar vermiş, hala daha
vermektedir. Esnafımız iki dönemden
beri ekonomik sıkıntıya düşmüş, zaruri
giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir.
Birçok zincir marketin okul sezonunda
ve diğer günlerde kırtasiye ürünleri satışı
yaparak kırtasiyeci esnafımızın yok ol-
masına sebep olmaktadır. İl sınırları içe-
risinde bulunan zincir marketlerin
sermayeleri çok güçlü olup, her sokakta
sayıları anormal şekilde artarak küçük
esnafı resmen bitirmişlerdir. Tüm zincir
marketlerde kırtasiye ürünleri satışının
yasaklanması için gereğinin yapılmasını
hassasiyetle arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Defter ve Kırtasiye
Malzemeleri İmalcileri ve Satıcıları

Esnaf Odası üyeleri, zincir 
marketlerde kırtasiye ürünlerinin
satılmasının, kırtasiye esnafının

olumsuz yönde etkilediği
gerekçesiyle Beyazıt'ta eylem yaptı

Evlilik adetleri
değİşİyor
Yapılan araştırmalar evlilik alışkanlıklarının
değiştiğini gösterdi. Verilere göre, düğün
davetiyesinin dijital ortamlardan
paylaşılabileceğine katılanların oranı yüzde
65 oldu. Ayrıca, düğün konvoyunun gerekli
görülmediği, eğitim seviyesi arttıkça çeyiz
alıp verme geleneğinin de sürdürülmek
istenmediği ortaya çıktı

ArAştırmA şirketi Areda Survey, düğün
sezonuyla  vatandaşların evlilik alışkanlıkla-
rını gözler önüne seren bir araştırma yaptı.

Değişen Evlilik Alışkanlıkları’nı masaya yatıran ve
Türkiye genelini temsil eden araştırma toplam bin 100
kişinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmaya katılanların
yüzde 50.7’si kadınlardan oluşurken, medeni halini
evli olarak tanımlayan katılımcıların oranı yüzde 64.7
oldu. Araştırmada yüzde 25.9’su bekar, yüzde 7.7’si
eşi vefat etmiş ya da boşanmış, yüzde 1.7’si ise sözlü
ve nişanlı katılımcılar yer aldı.  Areda Survey Genel
Müdürü Yusuf Akın, araştırmanın detaylarını pay-
laştı. Araştırmanın detaylarını paylaşan Akın, “Gö-
rücü usulü evlenirim diyen oranının
katılımcılarımızdan yüzde 50.6 olduğunu gördük. Bu
oran kadınlarda yüzde 48.2 iken, erkeklerde anlamlı
bir farkla yüzde 53.2 oranında. Araştırmada, erkekle-
rin görücü usulü evlenmeye daha yatkın olduklarını
tespit ettik” ifadesini kullandı.

Düğüncülük devam ediyor

Düğünler yörenin geleneklerine uygun bir biçimde ya-
pılmalıdır’ önermesine katılım oranının yüzde 60.2 ol-
duğunu belirten Akın, “Evli çiftlerin yüzde 64
oranında ‘evet, yöresel geleneklere uygun olarak yapıl-
malıdır’ diyerek katılım sağladığını gördük. Erkeklerin
de yüzde 52.4 oranında katılımıyla, biraz daha gele-
neksel bakış açısından uzak tavır aldıklarını görüyo-
ruz” dedi.

Tuzlu kahve isteyen azaldı

Tuzlu damat kahvesi ile ilgili soruya yönelik açıklama-
sında Akın, “Tuzlu damat kahvesi geleneği yapılmalı
mıdır, yapılmamalı mıdır diye sorduk. Yüzde 49.8 evet
yapılmalıdır dedi. Genelde tuzlu damat kahvesini
yapan hanımefendiler yüzde 51.8 oranında bu öner-
meye katılırlarken, kahveyi içen bey efendiler ise yüzde
47.6 oranında bu önermeye katıldıklarını ifade etti”
diye konuştu.

Çeyize lüzum yok

Yusuf Akın, “Çeyiz alıp verme gereklidir önermesinde
yüzde 49.4 oranında katılım olduğunu gördük. Eğitim
düzeyi yükseldikçe çeyiz geleneğine bakışın da gerekli
olmadığına yönelik bir eğilimin oluştuğunu gördük.
Burada düğün organizasyonunun çalgılı olup olma-
masıyla ilgili de soru yönelttik. Bir düğün çalgılı olma-
lıdır sorusuna evet cevabını verenlerin oranı yüzde
56.8. Burada hanımefendilerin düğünün çalgılı olma-
sıyla alakalı eğilimlerini daha güçlü bir şekilde belirtti-
ğini görüyoruz” dedi.

Düğün konvoyu tarih oluyor

“Gelenek olarak etrafımıza ‘evet düğünümüz var, evle-
niyoruz, mutluyuz’ şeklinde mesajı verdiğimiz düğün
konvoylarıyla ilgili de sorular sorduk” diyen Akın söz-
lerini şöyle sürdürdü:“Sokaklarda görülür, arkasında
çocuklar koşar, ön keserler, zarflar atılır… Eğlenceli
bir ritüeldir. Araştırma genelinde bu başlık düğün kon-
voyu gereklidir önermesi en az desteği alan başlıkları-
mızdan birisi oldu. Eğitim düzeyi yükseldikçe bu
ritüelin gerekliliğiyle alakalı da olumlu görüş beyan
edenlerin oranında da anlamlı bir azalmanın oldu-
ğunu görüyoruz. Düğün hediyesi olan altının ve para-
nın paylaşılması gereklidir sorusuna yüzde 56.6 evet
diyor. Evlilerde bu oran yüzde 54.2 iken, henüz evlilik
arifesinde olan sözlü ve nişanlılarda bu oranın yüzde
71 olduğunu görüyoruz.”

Huysuz Virjin
unutulmadı

HuySuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi
Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı ba-
şında anıldı. 17 Temmuz 2020'de 87 yaşın-

dayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun
Zincirlikuyu'daki mezarı İBB'nin talebiyleödüllü mimar
Kerem Piker yeniden tasarladı. Dursunoğlu'nun kabri,
hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar
haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışla-
dığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 
tarafından anıt mezarın başında bir anma töreni düzen-
lendi. Anmada konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe
Yüksel, "Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri.
İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocukları
'Seyfi Dursunoğlu
bursuyla okudukla-
rını' dedikçe onun
ismi hep anılacak.
Mekanı cennet
olsun" dedi. Anma-
nın ardından lokma
dağıtıldı.

Kartal yara 
sarmaya gitti
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı ile sel felaketinin yaşandığı 
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti

Selden ağır yara alan Bozkurt’ta
yapılan çalışmaları yerinde incele-
yerek ekiplerden bilgi alan Gökhan

Yüksel, sonrasında afetzede vatandaşlarla bir
araya geldi. Vatandaşlara geçmiş olsun dilek-
lerini ileten Yüksel, “Tüm Bozkurt halkına
geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınla-
rına baş sağlığı diliyorum. Felaketin üstünden
9 gün geçmesine rağmen hala yapılacak çok iş
var. Ağır yaralar aldık. Ekip arkadaşlarımız
görevlerinin başında. Elimizden gelen her
türlü desteği vermeye, yaralarımızı hep birlikte
dayanışma içerisinde sarmaya devam edece-
ğiz” dedi. Selden etkilenen mahalleleri gezerek
Bozkurtlu çocuklarla da bir araya gelen Kar-
tal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sohbet
ettiği miniklere çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Başkan Gökhan Yüksel incelemeleri sıra-
sında, meydana gelen sel felaketi sonrası afet
bölgesine giderek diğer kurumlara bağlı des-
tek ekipleri ile arama kurtarma ve lojistik çalış-
malarında görev alan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Kartal Belediyesi ekiplerine de
bir ziyaret gerçekleştirdi, yapılan çalışmaları
yakından takip etti. Kartal Belediyesi ekibi ve
İBB ekibi ile bir araya gelen Başkan Gökhan
Yüksel, gerek arama kurtarma çalışmalarına
verdikleri desteklerden, gerekse heyelan al-
tında kalan ve önceki gün temizleyip tekrar
gün yüzüne çıkmasını sağladıkları 700. Yıl Şe-
hitler ve Gaziler Anıtı’ndaki çalışmalarından
dolayı ekiplere teşekkür etti.

ZAYİ İLANI 
Beko 300 Tr model marka ZLR 00OOOOO

SN 91107 AT000232774 sicil nolu
yazarlara kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Nuray Yakut, Tamer Durgut.
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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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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Japonya’da yerel yöneticiler, artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs 
vakalarına karşı merkezi hükümete “kapanma uygulaması” çağrısı yaptı

ULUSAL Valiler Birli-
ği (NGA) çevrim içi 
toplantısında bir 

araya gelen eyalet valile-
ri, salgına karşı ülke gene-
li uygulanan tedbirlerin 
“etkisizliğinden” yakındı. 
Olağanüstü halin (OHAL) 
bazı bölgelerde uygulan-
masını eleştiren valiler, 
merkezi hükümete ülkede 
“kapanma” dahil daha 
güçlü tedbirler uygulan-
ması talebinde bulundu. 

Hükümet salgınla müca-
dele kapsamında 13 eya-
lette OHAL ve 16 eyalette 
kısmi OHAL uyguluyor. 
Toplam 29 eyalet ülke 
nüfusunun yaklaşık 80’ini 
kapsıyor.
Vaka trendi

2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları öncesi Japon-
ya’da Kovid-19 salgınında 
en yüksek günlük vaka 
dün saptanmıştı. Para-
limpik Oyunları’na 3 gün 

kala Japonya’da ülke 
geneli günlük vaka sayısı, 
salgının başından bu 
yana ilk kez 25 bin 800’ün 
üstüne çıkmıştı. Sağlık 
Çalışma ve Refah Bakan-
lığı verilerine göre, dün 
Japonya genelinde 25 bin 
876 Kovid-19 vakası tespit 
edildi. Böylelikle salgının 
başından bu yana ülkede 
kaydedilen toplam vaka 
sayısı 1 milyon 258 bin 
337’ye çıktı

ULUSLARARASI kamuoyu geçtiğimiz 
günlerde Kabil Havalimanında tra-
jik görüntülere şahit oldu. ABD’nin 

Afganistan’dan çekilmesi üzerine Taliban’ın 
hızla ülkeyi kontrol altına alması pek çok kişi 
için sonun başlangıcı gibiydi. ABD’nin hızlı ve 
plansız çekilmesinin tetiklediği panik duygusu, 
hayatlardan duyulan endişe, insanların adeta 
kendilerini uçak ve helikopterlerin üzerine at-
malarına neden oldu. Afganistan’da sürdürülen 
ve kazanılamayacağı anlaşılınca neredeyse tek 
taraflı bitirilen bu mücadelede ölen Afgan nüfu-
suna böylece ardı ardına yeni satırlar eklendi.
Ulus inşasına paydos

Kabil Havaalanındaki kaosta ifadesini bulan 
korku son derece anlaşılabilir bir korku. Taliban 
yönetiminin 1990’lardaki sert uygulamaları 
ve ülkeyi nereye sürüklediği hâlâ hatırlanıyor. 
Ayrıca Kabil hükümeti için çalışanlar, yeni bir 
Afganistan’ı inşa etmek için Koalisyon Güç-
leri ve ABD ile iş birliği yapanlar, düne kadar 
Afganistan’ı temsil edenler birdenbire sahada 
ABD’li ve Batılı güçlerin desteğini kaybettik-
lerini fark ettiler. Kimsenin kaderinden emin 
olamadığı bugünlerde insanlar, ABD’lilerin 
kurmak için bir zamanlar kendi emek ve destek-
lerine muhtaç olduğu Afganistan inşası haya-
lini, ve hayallerdeki Afganistan’ın insanlarıyla 
beraber terk ettiğini biliyorlar. Ülke insanları, 
bir tarafında ABD’nin oturduğu masadaki açık 
ve örtülü anlaşmalarda düşünülmediklerinin 
farkındalar. Kandırıldılar, terkedildiler ve 
nihayetinde başarısızlığın faturası da kendileri-
ne kesildi. Kısaca Kabil’de çimenlerin ezilmesi 
için fillerin tepişmesi bile gerekmedi; Taliban’la 
2020’de yaptığı anlaşma uyarınca sırtını dönüp 
giden tek bir fil tüm bu dramın ortaya çıkmasına 
kâfi geldi.

Trajedisi tek değil
Biden yönetiminin, sebep olduğu bu gö-

rüntüler nedeniyle eleştirilmesi ve iç kamuo-
yuna hitap eden bahaneler bulmaya çalışma-
sı normal. Biden’ın konuşmasında Afganlar 
ve Trump yönetimi olağan şüpheliler olarak 
yerlerini buldular. Anormal olan, tüm bu fo-
toğrafın şaşkınlıkla karşılanması, zira zaten 

ABD yönetimlerinin geçmişte çeşitli ülkelere 
“demokrasi götürme” bahanesiyle yürüttükleri 
işgal ve askeri müdahaleyi de içeren stratejileri, 
genelde o ülkelerin insanlarına yönelik vaat-
lerle beraber sahneye koyuldu ve bu vaatlerin 
çok azı gerçekleşti. ABD’nin müttefikleriyle 
ilişkilerinde ortaya çıkan Amerika’nın güvenilir-
liği sorunu ve ABD’nin askeri müdahalelerinin 
yararlılığından duyulan şüphe farklı isimlerdeki 
ABD başkanlarının kimlikleriyle açıklanamaya-
cak kadar ciddi bir sorundur aslında.
Ulus inşa etme dertleri yok

Bilindiği üzere ABD’nin küresel bir güç 
olarak ortaya çıktığı 20. yüzyılın başından 
itibaren ABD başkanları, Amerikan güvenlik 
ve dış politika stratejisinin bir parçası olarak 
ülke toprakları dışındaki coğrafyalara farklı 
gerekçelerle askeri müdahalede bulunuyorlar. 
Afganistan; Vietnam, Guatemala, El Salvador, 
Panama, Küba, Nikaragua, Kongo, Kamboçya 
ve sair birçok ülke isminin bulunduğu listedeki 
isimlerden bir isim sadece. Bu müdahalelerin 
bir kısmı yıkım, ölüm ve ABD’nin hedeflerine 
ulaşması bakımından o kadar büyük bir külfet 
getirmişti ki Washington, ABD askeri kuvvet-
lerinin müdahil olduğu sınır ötesi harekatları 
siyasi olarak başarılı kılmak için pek çok farklı 
doktrin ilan etmişti. Bu doktrinlerin kimi büyük 
ve yıkıcı bir güç gösterisini, kimi yeni bir elit 

ve bürokrat sınıfının ortaya çıkartılması için 
rejim değişikliğini öneriyordu. Bugün Afga-
nistan örneğini farklı kılan, yaşanan acılar ve 
terk edilen müttefik/iş birlikçi kuvvetler değil, 
ABD’nin 2001’de giriştiği operasyonun ve stra-
tejilerinin amaç ve araçlarını adeta gözü kara 
bir tutumla inkâr etmesi. Başkan Biden’a göre 
ABD’nin Afganistan’da ulus inşa etme gibi bir 
niyeti hiç olmadı. Bu yüzden ülkede süregelen 
savaşta eğer Afganlar savaşmayacaksa Ameri-
kan askerinin burada savaşmasına izin vermek 
söz konusu olamazdı. Ulus inşası/devlet inşası 
kitapları kütüphanelerimizde hâlâ duruyor. 
Afganistan’ın inşasında görev alan bürokrat/tek-
nokratların 20 yıldır anlatıp durduğu hikayeler 
hâlâ kulaklarımızda. Biden yönetimi, sadece 
kendisine inananları eli boş, sahada 2020’ye 
kadar “radikal” ilan ettiği bir güç ile baş başa 
bırakmıyor; bu başarısızlığın siyasi tarihini sıfır-
lamaya çalışıyor. Herkesten olayları unutmasını 
ve başka şekilde hatırlamasını bekliyor. İşte bu 
nedenle Afganistan trajedisi diğer müdahale 
trajedilerinden farklı bir yere oturuyor. ABD bu 
imkânsız görevi -tarihi unutma işini- niçin Bi-
den’ın konuşmasının odağına koyuyor? Çünkü 
Afganistan’da yaşananlar sadece Afganistan’da 
kalmıyor. ABD’nin inanılırlığı zarar görüyor.
ABD Batılı müttefiklerine de danışmadı

Tabii terk edilenler, fikri sorulmayanlar, da-
nışılmayanlar kategorisine sadece Kabil hükü-
metini ve Afganları koymamalıyız. Bir zamanlar 
George W. Bush’un Afganistan’a yönelik terörle 
mücadele stratejisinde kendisine -ve dolayısıyla 
ABD’ye- destek istediği Batılı müttefikleri de 
ABD’nin sık sık başvurduğu “tek taraflı karar 
verme” pratiğinin tadına baktılar. Bu tadı Avru-
palıların beğenmediğini biliyoruz. Nitekim yakın 
geçmişte, Başkan Trump’ın NATO ve Avrupa 
Birliği (AB) müttefikleri hakkında neler dü-
şündüğünü ifşa etmesi, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’a “NATO’nun beyin ölümü 
gerçekleşmiştir” sözlerini söyletmişti. ABD’nin 
Soğuk Savaş yıllarında SSCB ile rekabet halinde 
iken Thor ve Jupiter füzelerini NATO mütte-
fiklerinin topraklarından kaldırması ve bunu da 
müttefiklerine haber vermeden yapmış olması si-
yasi tarih kitaplarında yazılı bir gerçektir ve pek 
çok Avrupalı aktörü “stratejik özerkliğin” önemi 
konusunda düşündürmüştür. Biden yönetiminin 
son NATO Zirvesinde bu şüpheleri dağıtmak 
için özel çaba gösterdiği, bir aile fotoğrafı 
vermek istediği de biliniyor. Bu yüzden Trump 
mirasını temizlemek ve ABD’nin maliyetlerini 
aşağı çekmek için yapılan bu hızlı operasyonun 
yol açtığı güven bunalımı hem daha ciddi hem 
de daha ironik. Bu arada, ABD’nin Afganistan’ı 
terk etme planını açıklamasından sonra birçok 
Avrupalının da tıpkı Amerikalılar gibi hızla Af-
ganistan’ı terk etme trenine atladığı görülüyor. 
Avrupa değerleri, insan ve kadın hakları, işveren 
sorumluluğu gibi pek çok liberal ve küresel 
değerin savunuculuğunu yapan Batılı ülkelerin 
elçiliklerini en son mobilyaya kadar boşaltıp, 
Afgan çalışanlarına haber dahi vermedikleriyle 
ilgili iddiaları basından okuduk. Kısaca, strate-
jik planlamada ABD tarafından terk edilenler 
de sahada gücü yettiğini terk ediyor. ABD’nin 
sorumsuz stratejilerinin bir Batı sorunu haline 
geldiği Trump döneminden bu yana bir arpa 
boyu ilerlemiş değiliz. Bu yeni Batı sorununu 
fırsat olarak görecekler de mutlaka olacaktır, 
zira unutmayalım ki 2001’den farklı bir dönem-
deyiz. Yeni Soğuk Savaş mücadelesi artık farklı 
cephelerde görünürlük kazanmış durumda.

Kimsenin kaderinden emin olamadığı bugünlerde insanlar, 
ABD’lilerin kurmak için bir zamanlar kendi emek ve desteklerine 
muhtaç olduğu Afganistan inşası hayalini, inşa edilmesi hayal 
edilen Afganistan’ın insanlarıyla beraber terk ettiğini biliyorlar

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan camideki yaklaşık 
600 Müslüman’ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi

RUS TASS haber ajansına 
göre, avukat Lidiya Ano-
sova, Moskova bölgesinde 

bulunan Kotelniki’deki camide 
cemaatin polis tarafından 
gözaltına alındığını belirtti. 
Anosova, “Benim bilgilerime 
göre yaklaşık 600 kişi gözaltına 
alındı. Bu kişiler, Kotelniki’de 
camide gözaltına alındı.” ifade-
lerini kullandı. Gözaltındakile-
rin polis araçlarıyla Lyubertsı 
Polis Karakolu’na götürüldü-
ğünü kaydeden Anosova, “Bu 
kişilerin kimlikleri kontrol 
ediliyor. Şimdilik bir suçlama 
bulunmuyor.” şeklinde konuş-
tu. Anosova, gözaltındakilere 
polisin doğru ve yasal şekilde 
muamelede bulunduğunu 

söyleyerek, müvekkillerine su ve-
rilmesine müsaade edildiğini dile 
getirdi. Rusya İçişleri Bakanlığı 

Moskova Bölgesi Yönetimi Basın 
Servisi, gözaltıyla ilgili gelen bilgi-
leri kontrol ettiklerini duyurdu.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan camideki yaklaşık 
Rusya’da 600 kişi gözaltına aldı

AFGANAFGANiiSTAN TRAJEDSTAN TRAJEDiiSSii:: 
STRATEJSTRATEJiiKK
TERK EDTERK EDiiSS

Yeni Soğuk Savaş’ın Afganistan’ı

Japonya kapanma yoluna gidebilirJaponya kapanma yoluna gidebilir

ABD, Rusya ve Çin gibi üç büyük 
gücün jeopolitik rekabeti Doğu 
Akdeniz’de başlamış, Karade-
niz ve Kafkasya’da ikinci cephe 
açılmıştı. ABD’nin çekilmesinin 
ardından üçüncü cephenin Orta 
Asya-Afganistan-Güney Asya 
hattında açılabileceğini beklemek 
bizi şaşırtmaz. Batı bu müca-
deleye zaten çekilmenin açtığı 
yaralarla topallayarak giriyor. 
Üstelik Avrupa maalesef Afga-
nistan’ı hâlâ bir terör ve mülteci 
üreten yer olarak görüyor ve algı-
lıyor. ABD ve AB sadece maliyet 
(terör, göç ve başarısız ulus inşa 
süreçlerinin maliyeti) üzerinden 
hesap yapmaya ve Afganistan’da 
başarısız Batı stratejilerinin mali-

yetini görmezden gelmeye devam 
ettikçe bölgeye istikrar getirecek 
bir politika da geliştiremeyecek-
ler. Bugün ve yarın, başta ABD 
olmak üzere diğer rakip güçlerin 
ABD’nin aldattığı Afgan halkı-
nın kaderini ehlîleştirilmiş gibi 
gözüken Taliban’a emanet edip, 
bu stratejiden stratejik bir fayda 
sağlamayı istemeleri ciddi bir 
olasılık. Afganistan’da, çoktan 
baş göstermiş olan ve yakında 
hızlanacak jeopolitik mücadele 
içinde vuku bulan bu ikinci Tali-
ban döneminde vekil-asil ilişkisi-
nin aktörleri değişse bile değiş-
meyecek tek şey bu rekabetten 
yine Afgan halkının kendisinin 
zarar göreceğidir. Sonuçta jeo-

politik mücadeleyi kim kazanırsa 
kazansın kaybedenin belli olduğu 
bir hikâye bu. Afganistan’da 
filler tepişmeye başladığı zaman 
maalesef zaten ezilmiş çimenler 
için artık hiç umut kalmayacak. 
Kıssadan hisse: Dünyanın başka 
köşelerinde halihazırda ABD 
için vekaleten iş gören devlet ve 
devlet dışı tüm aktörlerin Afga-
nistan’da son günlerde yaşanan 
trajediden ders çıkarmaları 
şiddetle tavsiye edilir.
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İstanbul’un Haliç kıyısında yer alan Rahmi M. Koç Müzesi, bine yakın denizcilik objesinden oluşan 
geniş koleksiyonu ile ziyaretçilerine tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir miras sunuyor

Dünyanın denizcilik mirası Dünyanın denizcilik mirası 
RAHMRAHMii M. KOC MUZES M. KOC MUZESii 
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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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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
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yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.
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yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
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artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
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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.
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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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KiTABENiN 
sırrı çözüldü
BURSA’NIN İznik ilçesinde Roma 
dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üze-
rine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık 
kitabede, “İlahi yardım ile düşmanın 
küstahlığını yendik” yazıldığı belirlendi. 
UNESCO’nun geçici miras listesinde 
bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle 
bakılan tarihi kent İznik’in dört bir yanı-
nı çevreleyen binlerce yıllık surların bir 
bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi. 
Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi 
uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi 
çevrimi yapıldı. Yazıtta, “İlahi yardımla 
düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, 
Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve 
Konstantin Nicaea şehrini zafer gani-
metini sergileyerek zafer kupası koyarak 
coşkuyla restore ettiler Artabasdos’un, 
şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı 
Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından 
tamamlandı” yazıyordu.

Müzenin denizcilik koleksi-
yonundaki ‘en’ler de hayli 
dikkat çekici. İşte o objeler:

En yaşlı obje: Rosalie, Avrupa’nın 
bilinen en eski buharlı römorkörü. 
1873’te Hollanda’da inşa edilen gemi 
95 HP gücündeki orijinal bileşik 
buharlı makinesi dolayısıyla türünün 
tek örneği.

EN GENÇ OBJE: RMK Marine Tersa-
nesi’nde 2020’de inşa edilen İttir Kak-
tır, içten motorlu bir gezinti teknesi 
ve aynı zamanda römorkör

EN YENİ OBJE: Atatürk bölümünde 
sergilenen ve Acar Vapuru’ndan alın-
mış olan gemi dümeni. Acar Motoru, 
Atatürk için 1937’de Almanya’da 
yaptırıldı. Başta Atatürk olmak üzere, 
Boğaz, Adalar ve Yalova arasında 
yapılan geziler için devlet büyükleri 
tarafından kullanıldı.

EN HAFİF OBJE: Müze koleksiyo-
nunda yer alan cam şişede küçük 
gemi modelleri.

EN AĞIR OBJE: Uluçalireis Denizal-
tısı. 1944’te 93 metre uzunluğunda 2 
bin 400 ton olarak inşa edildi. 1971’de 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
katıldı, TCG Uluçalireis adı verildi.

EN KÜÇÜK OBJE: Bezard üretimi cep 
pusulası. Pusulanın yüksekliği 7.5 cm, 
eni 5.2 cm ve derinliği ise 6 cm

EN İLGİ GÖREN OBJE: Fenerbahçe 
Vapuru. 1952’de İskoçya’da inşa 
edildi. Uzun yıllar Sirkeci-Adalar-Ya-
lova-Çınarcık arasında sefer yaptı.

EN İLGİNÇ OBJE: Gezgin Giacomo 
de Stefano’nun Londra’dan İstanbul’a 
uzanan, 6 ay süren ve toplamda 5 bin 
200 km yol kat ederek 12 ülkeyi gez-
diği motorsuz tekne Clodia, 2012’den 
beri müzede sergileniyor.

SOMON rengi ipek elbisesiy-
le sahneye çıkan güzel yo-
rumcu, açılışı sevilen şarkısı 

‘Vuracak’la yaptı. ‘Yaramızda 
Kalsın’da, parçanın bestecisi 
Onurcan Özcan’ın fotoğrafı led 
ekrana yansıtıldı. Özbey, 
“Alkışlar Onurcan Özcan 
için, lütfen telefonları-
nızın ışıklarıyla eşlik 
edin” dedi. Konser ön-
cesi basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Öz-
bey, “Çok mutluyuz. Burası 
yeni bir soluk oldu sektöre, 
bizim için çok önemli. Polat 
abi öncülük etti, biz de iler-
letmeye çalışıyoruz” dedi.
Yolu Tatlıses’ten
geçmeyen yoktur

Basın mensuplarının 
‘Sahnede kendi şarkı-

larınız dışında birçok arabesk şarkıya 
da yer veriyorsunuz. Repertuvarınızı 
neye göre oluşturuyorsunuz?’ soru-
suna, “İçime sinen şarkıları tercih 

ediyorum. Bir dönem arabesk 
çok küçümsendi ama şimdi 

herkes arabesk söylüyor 
ve seviyor. Yolu İbra-

him Tatlıses, Orhan 
Gencebay ve Müs-

lüm Gürses’ten 
geçmeyen 
yoktur” diye 
konuştu.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ger-
çekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Merve Özbey seriye damga vurdu

Merve Özbey coşturdu

ZAMAN zaman kızı Elif 
Özüm’ün de konserlere 
geldiği kendisine hatırlatılan 
Özbey, “O benim canımın içi. 
Her şey yolunda ve keyfimiz 
yerinde ama Elif, bizimle her 
zaman yolculuk edemiyor. 
Anneanne ve babaanne 
zamanları var. Çünkü onu çok 
yormak istemiyoruz. Onun 
geleceği için zaman zaman 
uzak kalıyoruz” ifadelerini 
kullandı. Konserin ikinci yarı-
sında bordo renkli mini elbi-
sesiyle sahneye çıkan Özbey, 
güzelliği ve sevilen şarkılarıy-
la izleyenlere unutulmaz bir 
gece yaşattı.

Herşey kızımın 
geleceği için 

27’inci Saraybosna Film Festivali’nin oyunculuk stüdyosu “Talents Sarajevo” 
bölümüne seçilen Türk oyuncu Burçak Dilekli, gelecek yaz, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı destekli kısa filmini çekmeye hazırlanıyor

Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal’ın 
60 yıllık sanat hayatına odaklanan ”Genco” 
belgeselinin ön gösterimi ilk kez seyirciyle 

buluştu. Belgesel, 6 Eylül tarihinde ENKA Açık-
hava Tiyatrosu’nda sanatseverler ile buluşacak

ÇEŞİTLİ ustalık sınıflarına, 
derslere, seminerlere, uy-
gulamalı atölyelere ve film 

gösterimlerine erişim sunan yetenek 
bölümü, aralarında Azerbaycan, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, 
Macaristan ve Türkiye’nin de bulun-
duğu birçok ülkeden, 56 yönetmen, 
yapımcı, senarist, oyuncu, görüntü 
yönetmeni, editör ve film eleştirme-
nini ağırladı. Oyuncu Dilekli,  yaptığı 
açıklamada, İstanbul’da oyunculuk 
üzerine doktora yaptığını belirterek, 
yetenek bölümüne yoğun bir katılım 
olduğuna işaret etti. Festivalin geçen 
yıl Kovid-19 sebebiyle online olarak 
gerçekleştirdiğine dikkati çeken genç 
oyuncu, “Geçen sene salgından dolayı 
gelemeyen katılımcılarla bu yıl birleş-
tik. Yine de tek Türk oldum bu sene. 
Biraz yoğun geçiyor. Aslında çok 
fazla film izlemeye vakit bulamıyoruz 
diyebilirim. Çünkü sabahtan akşama 

kadar yoğun bir program var.” dedi.
Yabancı dilde oyun önemli

Burçak Dilekli, yabancı dilde, ya-
bancı bir oyuncu ve yönetmenle sahne 
çalışma imkanı veren bölüme ilişkin 
şunları söyledi:”Bu gerçekten Türki-
ye’de pek fırsatını bulamadığımız bir 
şey. Çünkü Türkiye’deki oyunculuk 
eğitimi çoğunlukla Türkçe. Aynı 
zamanda başka alanlardan insan-
larla da bir araya geliyoruz. Talents 
Sarajevo’da sadece oyuncular da yok. 
Aynı zamanda yazarlar, yönetmenler 
sinematograflar var ve basın bölümü 
de içinde. Aslında ben bir oyuncu ol-
sam da yazdığım ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından desteklenen bir 
kısa filmim var. Bu da benim için çok 
iyi bir avantaj oldu. Çünkü senaryomu 
okutma şansı bulabildim ve bu aslında 
biraz zihin açıcı. Çünkü başka pers-
pektifleri de görebiliyorsunuz.”

GÖSTERİM ENKA 
Açıkhava Tiyat-
rosu’nda Metin 

Akpınar, Göksel Kortay, 
Tilbe Saran, Meral Çetin-
kaya, Tülay Günal, Ayşe 
Tatari, Cihat Aşkın, Gökhan 
Aybulus, Yekta Kopan, Gör-
gün Taner, Murat Abbas, 
Sinan Tara, Güler Sabancı 
ve Halis Komili gibi sanat 
ve iş dünyasından isimlerin 
katılımıyla gerçekleşti. Gös-
terimin ardından konuşan 
Genco Erkal, belgeselin 
çekimini mümkün kılan 
ENKA Sanat’a teşekkür 
ederek “İnsan hayattan 
daha ne bekleyebilir ki, bu 
benim için çok büyük bir 
armağan” dedi. Senaryosu-

nu Genco Erkal’ın yazdığı 
ve bu nedenle benzerine az 
rastlanır otobiyografik bir 
nitelik de taşıyan belgeselin 
yapımcılığını ve yönetmen-
liğini Selçuk Metin, görüntü 
yönetmenliğini Uğur İçbak 
üstlendi. İzleyiciyi Genco 
Erkal rehberliğinde geç-
mişte bir yolculuğa çıkaran 
belgesel, bugüne kadar 55 
oyun yönetmiş, 80 oyunda 
oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 
uyarlama yapmış ve 1 oyun 
yazmış sanatçının, bütü-
nüyle tiyatroya adanmış 
yaşam öyküsünü anlatıyor. 
Belgesel, 6 Eylül tarihin-
de ENKA Açıkhava Ti-
yatrosu’nda sanatseverler 
ile buluşacak

Burçak Dilekli fark yarattı
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SAHNEDE
‘GENCO’



ASİST Analiz, Beşik-
taş Teknik Direktörü 
Sergen Yalçın’a “The 

Best” ödülünü takdim etti. 
Türkiye’nin yeni nesil sosyal 
medya ve haber platformu 
Asist Analiz, Beşiktaş’a çifte 
kupa kazandıran Sergen Yal-
çın’ı geride kalan sezonon en 
iyi seçti . Beşiktaş, gerek Spor 
Toto Süper Lig gerekse Zira-
at Türkiye Kupası’nda zafere 
uzanmıştı. Sezonu çifte kupa ve 
oldukça etkili bir performans 
ile tamamlayan siyah-beyazlılar, 
taraftarlarına ve camiaya da 

büyük bir gurur yaşatmıştı. Be-
şiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, takımının bu başarı-
sında baş aktör olarak futbol 
camiasının takdirini kazanmış, 
kupalara giden yolda başarının 
mimarı olmuştu. Asist Analiz 
takipçileri; siyah-beyazlı takı-
mın teknik direktörü Sergen 
Yalçın’ı, geride kalan bu söz 
konusu başarılarla dolu sezona 
dair “The Best” ödülüne layık 
gördü. Sergen Yalçın’a ödülünü 
ise Asist Analiz Genel Müdürü 
Arda Ün ve Asist Analiz yayın-
cısı İlke Cancanoğlu verdi.

GÖZTEPE’NİN deplasmanda Fraport TAV An-
talyaspor’la 1-1 berabere kaldığı ligin ilk hafta-
sında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde 

Trabzonspor’a 5-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 
sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic 
ve Kubilay Sönmez’in durumları, yapılacak kontrollerin 
ardından belli olacak. 2019-2020 sezonunun 19. haftasın-
da 26 Ocak 2020’deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabaka-
larını Gürsel Aksel Stadı’nda oynamaya başlayan Gözte-
pe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili 
oynayabildi. Göztepe, resmi maçlarda son olarak 7 Mart 
2020’deki Medipol Başakşehir müsabakasında taraftarla-
rının desteğini alabilmişti.
Süper Lig’de 9. randevu

Süper Lig’de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, 
daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 
yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atıp kalesinde 
14 gol gören Göztepe’nin, İzmir’de rakibine karşı 

galibiyeti bulunmuyor. İç sahadaki 4 maçta 3 bera-
berlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı 

ekip, fileleri 4 kez havalandırdığı 
müsabakalarda 6 gole engel 

olamadı.

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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HER SEY 3
PUAN iCiN

Galatasaray, orta saha transferi adına Gedson 
Fernandes konusunda istediğini alamayınca gözünü Ro-

manya’ya çevirdi. Galatasaray, FCSB’nin 23 yaşındaki oyuncusu 
Darius Olaru’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Göztepe, Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Gürsel Ak-
sel Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak 
Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşma-

sında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak

SÜPER Lig ’de bu sezon 
tüm planını şampiyonluk 
üzerine yapan Galatasa-

ray , bu doğrultuda kadrosunu 
güçlendirmek için yoğun mesai 
harcıyor. 8 numara hattında Ged-
son Fernandes’i tekrar kiralamak 
için yoğun çaba sarf eden Cim 
Bom, istediğini alamamasının 
ardından gözünü Romanya’ya 
dikti. Sarı- Kırmızılılar, FCSB’nin 

23 yaşındaki oyuncusu Darius 
Olaru için girişimlere başladı. 
Aynı takımdan Olimpiu Moru-
tan’ı da isteyen ancak kulübünün 
astronomik taleplerinden dolayı 
bu transferden vazgeçen Cim 
Bom’un, Darius Olaru konu-
sunda yoğun mesai harcadığı 
bildirildi.
Başkaları da istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü 

Fatih Terim, önceki günkü Ran-
ders maçının ardından Gedson 
Fernandes transferi için olumsuz 
konuşmuştu. Terim, “Gedson’u 
başkaları da istiyor galiba. Ancak 
ben ilişkilerim sebebiyle biliyo-
rum, ‘hayır’ diyorlar. Vermek 
istemiyorlar. Eğer verirlerse biz 
hazırız bekliyoruz. Ayrılması 
halinde bizi tercih edeceğinden 
şüphem yok” ifadelerini kullandı.

FiLENiN SULTANLARI, Avrupa
Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV 
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 
D Grubu’ndaki 2’nci maçında Ukrayna’yı 
3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Filenin 
Sultanları’nda kaptan Eda Erdem Dün-
dar 17 sayıyla en skorer isim olurken; 
ona Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 
8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla 
eşlik etti. Türkiye, Avrupa Şampiyona-
sı D Grubu’ndaki 3’üncü maçında 22 
Ağustos Pazar günü TSİ 17.30’da İsveç 
ile karşılaşacak.

SALON: BT Arena
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), 

Sabine Witte (Almanya)
TÜRKİYE: Tuğba, Zehra, Ebrar, İlkin, Eda, 
Cansu, Simge (L) (Meryem, Buse, Beliz)

UKRAYNA: Skrypak, Kodola, Meliushkyna, 
Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Niemtseva 
(L) (Gerasymova, Boyko, Kahrchynska, 

Velykokon, Dudnyk)
SETLER: 25-14, 25-19, 26-24
SÜRE: 89 dakika (20’,35’,34’)

ARJANTİN basınında yer 
alan haberlerde, Barcelo-
na’dan ayrılarak PSG ile 

anlaşan Messi’ye ait 30 numa-
ralı forma satışlarının, bir hafta 
içerisinde bir milyonu aştığı öne 
sürüldü. Kulübün mağazaları ve 
resmi internet sitesi üzerinden 
satışa sunulan Messi formala-
rının fiyatının, 115 ile 165 avro 
arasında değiştiği belirtildi. Öte 
yandan PSG’nin üretici firmayla 
yapılan anlaşma gereği forma 
satışlarından elde edilen gelirin 

tamamını alamadığı kayde-
dildi. Bu arada transfer 
sonrası ilk 24 
saatlik süreçte en 
fazla forma satışı 
rekorunun kırıldığı 
da iddia edildi. İlk 
24 saatte 832 bin adet 
forması satılan Messi’nin, 
2018’de Juventus’a transfer 
olduktan sonra 520 bin forması 
satılan Portekizli yıldız Cristia-
no Ronaldo’ya ait rekoru kırdığı 
ifade edildi. ASİST ASİST A Analiz, Beşik-

taş Teknik Direktörü Ataş Teknik Direktörü ASergen Yalçın’a “The ASergen Yalçın’a “The A büyük bir gurur yaşatmıştı. Be-
şiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, takımının bu başarı-

GÖZTEPE’NİN deplasmanda Fraport TAV An-
talyaspor’la 1-1 berabere kaldığı ligin ilk hafta-
sında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise evinde 

Trabzonspor’a 5-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 
sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic, Dzenan Burekovic 
ve Kubilay Sönmez’in durumları, yapılacak kontrollerin 
ardından belli olacak. 2019-2020 sezonunun 19. haftasın-
da 26 Ocak 2020’deki Beşiktaş karşılaşmasıyla müsabaka-
larını Gürsel Aksel Stadı’nda oynamaya başlayan Gözte-
pe, Kovid-19 salgını nedeniyle sadece 3 maçını seyircili 
oynayabildi. Göztepe, resmi maçlarda son olarak 7 Mart 
2020’deki Medipol Başakşehir müsabakasında taraftarla-
rının desteğini alabilmişti.
Süper Lig’de 9. randevu

Süper Lig’de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, 
daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 
yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atıp kalesinde 
14 gol gören Göztepe’nin, İzmir’de rakibine karşı 

galibiyeti bulunmuyor. İç sahadaki 4 maçta 3 bera-
berlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı 

ekip, fileleri 4 kez havalandırdığı 
müsabakalarda 6 gole engel 

olamadı.
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23 yaşındaki oyuncusu Darius 
Olaru için girişimlere başladı. 
Aynı takımdan Olimpiu Moru-
tan’ı da isteyen ancak kulübünün 
astronomik taleplerinden dolayı 
bu transferden vazgeçen Cim 
Bom’un, Darius Olaru konu-
sunda yoğun mesai harcadığı 
bildirildi.
Başkaları da istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü 

Fatih Terim, önceki günkü Ran-
ders maçının ardından Gedson 
Fernandes transferi için olumsuz 
konuşmuştu. Terim, “Gedson’u 
başkaları da istiyor galiba. Ancak 
ben ilişkilerim sebebiyle biliyo-
rum, ‘hayır’ diyorlar. Vermek 
istemiyorlar. Eğer verirlerse biz 
hazırız bekliyoruz. Ayrılması 
halinde bizi tercih edeceğinden 
şüphem yok” ifadelerini kullandı.
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FRANSA Birinci Futbol Ligi 
(Ligue 1) ekiplerinden Nice’in 
teknik direktörü Christophe 
Galtier, Lille’de forma giyen 
milli futbolcu Burak Yılmaz ve 
Montpellier’in oyuncusu Andy 
Delort’ı takımında istediğini 
bildirdi. Geçen sezon Lille ile 
şampiyonluk kazanan Fran-
sız teknik adam Christophe 
Galtier, pazar günü Marsilya ile 
oynayacakları karşılaşma önce-

sinde düzenlediği basın toplan-
tısında, takımda forvetin eksik 
olduğunu söyledi. Andy Delort’ı 
iyi tanıdığını ve onda aradığı 
özelliklerin bulunduğunu ifade 
eden Galtier, Burak Yılmaz’a 
ilişkin, “Burak Yılmaz hakkında 
birçok açıklama okudum. İyi 
bir oyuncu benimle çalışmak 
istediğini söylemek için beni 
aradığında ona olumlu cevap 
veririm.” yorumunu yaptı.

Burak Yılmaz’a talip varBurak Yılmaz’a talip var



ÜLKER Stadı’nda 
oynanacak karşılaşma, 
saat 21.45’te başlaya-

cak. Müsabakada hakem Halil 
Umut Meler düdük çalacak. 
Ligin ilk haftasında Fener-
bahçe , deplasmanda Adana 
Demirspor’u 1-0 mağlup etti. 
Sarı-lacivertli takım, yarın 
sahadan 3 puanla ayrılarak 
2’de 2 yapmayı hedefliyor. 
Antalyaspor ise sahasında oy-
nadığı ilk hafta müsabakasında 
Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe’de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 

Antalyaspor maçı önce sakat 
oyuncuların sayısının fazla 
olması dikkati çekiyor. Fener-
bahçe’de sakatlıkları bulunan 
Dimitrios Pelkas, Serdar 
Dursun, Mert Hakan Yan-
daş, Filip Novak ve İrfan Can 
Kahveci, Antalyaspor’a karşı 
forma giyemeyecek. Ekvadorlu 
futbolcu Enner Valencia’nın 
durumu ise müsabaka saatinde 
belli olacak. Lisansı çıkarılan 
yeni transferlerden Güney 
Koreli stoper Min-jae Kim ise 
teknik direktör Vitor Perei-
ra’nın görev vermesi halinde 

Fenerbahçe formasıyla ilk 
maçına çıkacak.

Antalyaspor, 51. randevuda
İki takım arasında geride ka-

lan 50 maçın 32’sini Fenerbah-
çe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 
10 karşılaşma da berabere 
tamamlandı. Sarı-lacivertli 
takımın 90 golüne, Akdeniz 
temsilcisi 43 golle karşılık 
verdi.

İstanbul’daki maçlar
Fenerbahçe, Antalyaspor ile 

İstanbul’da yaptığı 25 maçın 
20’sini kazandı, 3’ünü kaybetti.

İki takım, İstanbul’da ilk kez 
1982-1983 sezonunda karşı 
karşıya gelirken, bu müsabaka 
1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, 
daha sonra iç sahada kırmı-
zı-beyazlı ekiple yaptığı 24 
maçtan 20’sini kazandı, birinde 
ise berabere kaldı. Sarı-la-
civertliler, Akdeniz ekibine 
sadece 2012-2013’te 3-1, 2016-
2017’de 1-0 ve 2019-2020’de 
ise aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul’daki lig maçlarında 
Fenerbahçe 57 kez fileleri 
havalandırdı, kalesinde ise 20 
gol gördü.

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ
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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

*

FENERBAHÇE, 
Antalyaspor karşısında 
lig tarihindeki en farklı 
galibiyetini 1996-1997 
sezonunda deplas-
manda 5-0’lık skorla 
aldı. Antalyaspor ise 
Fenerbahçe karşısında 
2012-2013 sezonunda 
İstanbul’daki maçı 
3-1, 2015-2016’da da 
evindeki karşılaşmayı 
4-2 kazanarak, rakibi 
karşısında en farklı 
galibiyetlerini elde etti. 
Bu arada 1984-1985 
sezonunda Antalya’da 
yapılan maçı Fener-
bahçe 4-3 kazanırken, 
bu skor, iki takım 
arasında geride kalan 
50 lig randevusunda en 
gollü karşılaşma olarak 
kayıtlara geçti.

Farklı skorlu Farklı skorlu 
galibiyetlergalibiyetler
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FENERBAHCEFENERBAHCE
ZAFER PESZAFER PESiiNDENDE

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında bu akşam Fraport TAV An-
talyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 21.45’te 

başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek

Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar’a imza attıran Rennes, şimdi de Serdar Aziz’i 
gözüne kestirdi. Fransız ekibinin kısa sürede bu transfer için girişimlere başlaması bekleniyor

Simon Deli için daha önce yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştı. Bordo-Mavililer, 
Cornelius’taki taktiğin aynısını izleyerek 29 yaşındaki stopere imza attırmaya çalışacak

Boss (Patron) lakaplı Luyindama, Marcao’nun olayı 
sonrasında satış listesinden çıkarıldı. 27 yaşındaki 
oyuncuyla 3 yıllık imza atıldığı ve yıllık ücretinin de 

1.2 milyon Euro’ya yükseltildiği öğrenildi

Simon Deli aşkına

Serdar Aziz’e talip var

Boss yeni sözleşme 
iMZALAYACAK

TRABZONSPOR , Cor-
nelius’un 3.5 ay süren 
pazarlıklar ve yüz yüze 

yapılan üç görüşmenin ardın-
dan renklerine katmıştı. Bu sü-
reçte Bordo-Mavililer iki kez 
Parma ve Danimarkalı yıldıza 
rest çekmiş ancak sonunda 
mutlu sona ulaşmıştı. Yönetim 
şimdi aynı taktiği Simon Deli 
transferinde de izliyor. Fırtına, 

Deli’nin bonservisi için 2 mil-
yon Euro isteyen Club Brugge 
ile pazarlık yapıp bu rakamı 
1 milyon Euro’ya indirmeye 
çalışıyordu. Ancak oyuncunun 
yüksek talepleri sonrası Fırtına 
görüşmeleri sonlandırmıştı. 
Fildişi Sahilli oyuncu çark etti, 
pazarlıklara yeniden başlamak 
için mesaj gönderdi. Yönetim, 
Abdullah Avcı’nın çok iste-

diği 30 yaşındaki stoper için 
girişimlere yeniden başlama 
kararı aldı. Ancak Bordo Ma-
vililer, Cornelius’ta olduğu gibi 
kendi şartlarını kabul ettirmek 
adına pazarlıklarda kolay ko-
lay artışa gitmeyecek. Deli için 
girişimler sürse de alternatif 
isimler konusunda da yöne-
tim çalışmalarını sürdürmeyi 
planlıyor. 

VİCTOR Nelsson trans-
feri için bir ay uğraşan 
G.Saray’da Christian 

Luyindama satış listesine ko-
yulmuştu. Antwerp’ten gelen 2 
milyon Euro’luk teklif ise kabul 
edilmedi. Ancak Giresun’da 
Marcao’nun gördüğü kırmızı 
kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem 
teknik direktör Fatih Terim’in 
hem de yönetimin planlarını 
değiştirdi. Luyindama’yı Avrupa 
ve ligde 2 ay boyunca ilk 11’de 
kullanacak Terim, Kongolu 
stoperin kalmasına karar verdi. 
Yönetimin, Luyindama’nın sezon 
sonunda bitecek sözleşmesini 3 
yıl uzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 
bin Euro garanti paraya oynayan 
Luyindama’nın ücreti Marcao ile 
aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) 
çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en 
az iki ay takımdan uzak kalacak 
Marcao’nun yokluğunda savun-
mada Victor Nelsson’un part-
neri olacak. Moral motivasyonu 
yükselen Luyindama, Florya’da 
yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 
haftadır teknik heyetin takdirini 
kazanmış durumda.

Serdar Aziz’e talip varSerdar Aziz’e talip var
OZAN Tufan’ı Wat-

ford’a kiralayan 
Fenerbahçe ’de 

bir futbolcu daha yuvadan 
uçabilir. Kayserispor’un 19 
yaşındaki kalecisi Doğan 
Alemdar’ı renklerine bağla-

yan Rennes, şimdi de Serdar 
için girişimlere başladı. 30 
yaşındaki stoper, rekabette 
Szalai, Tisserand ve Novak’ın 
arkasında kalmıştı. Son ola-
rak Min-jae Kim de transfer 
edilince Serdar’ın ilk 11 şansı 

iyice azaldı. FFP nedeniyle 
sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 
bu nedenle Serdar’ı gönder-
meye sıcak bakıyor. Yıldız 
futbolcunun da kariyerinin 
sonuna yaklaşırken Avrupa 
tercübesi yaşamak istediği 

öne sürüldü. Rennes’ın kısa 
sürede Sarı-Lacivertliler’e 
resmi teklif yaparak girişim-
lere başlaması bekleniyor. 
Serdar, 2019’un ocak ayında 
Galatasaray ’dan transfer 
olmuştu.

ANTHONY Nwakaeme, 
Roma karşısında tam 
anlamıyla fırtına gibi 

esti. Nijeryalı yıldız, karşısında 
oynayan İtalyan ekibinin sağ 
beki Rick Karsdorp’u adeta 
perişan etti. Nwakaeme, Hol-
landalı oyuncuya çalım üstüne 
çalım attı. Jose Mourinho ke-

narda adeta çıldırdı. Portekizli 
çalıştırıcı, sık sık 26 yaşındaki 
savunmacıya uyarılarda bu-
lundu. 90 dakikanın sonunda 
Trabzon’un tecrübeli yıldızı, 
Karsdorp’u tam 12 kez geçmiş 
oldu. Nwakaeme, rakibine kar-
şı rekor sayıda çalım atsa da 
son vuruşlardaki başarısızlığı 

nedeniyle skor üretemedi. Tec-
rübeli oyuncu, Roma kalesini 
tam 6 kez yokladı. Bunların 
5’inde çerçeveyi bulmasına 
rağmen kaleci Rui Patrici-
o’yu geçemedi. Buna rağmen 
İtalyan basınına göre Nwakae-
me, Zaniolo ile birlikte maçın 
yıldızı olmayı başardı.

Sen neymişsin be abi!Sen neymişsin be abi!
Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, Hollandalı rakibi Karsdorp’u tam 12 kez Trabzonspor’un yıldızı Anthony Nwakaeme, Hollandalı rakibi Karsdorp’u tam 12 kez 

geçti. Jose Mourinho, öğrencisinin peş peşe yediği çalımlar nedeniyle kenarda çıldırdıgeçti. Jose Mourinho, öğrencisinin peş peşe yediği çalımlar nedeniyle kenarda çıldırdı

Tekmeleriyle
şampiyonluk geldi
TÜRKİYE şampiyonluğu, Avrupa 3’ncülüğü 

ve Dünya 2’nciliği bulunan Denizli Büyükşe-
hir Belediyespor sporcusu Damla Su Türe-

men, Avrupa Karate Şampiyonası Genç Kadınlar 
Kata kategorisinde altın madalya kazandı. Finlan-
diya’nın Tempere kentinde devam eden Avrupa 
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampi-
yonası’nda Damla Su Türemen, büyük bir başarıya 
imza attı. Milli sporcu, şampiyonanın Genç Kadın-
lar Kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonia Inzoli’yi 
mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 
Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3’ncülüğü ve Dünya 
2’nciliği bulunan Damla Su Türemen’i tebrik eden 
Denizli Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Osman Zolan 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Bu 
gurur, mutluluk hepimizin. 
Finlandiya’da devam eden 
Ümit-Genç U-21 Avrupa 
Karate Şampiyonası’nda 
finale kalan Denizli Büyük-
şehir Belediyespor Karate 
Takımı sporcumuz Dam-
la Su Türemen, rakibini 
yenerek Avrupa Şampiyonu 
oldu. Tebrikler Damla, nice 
şampiyonluklar” ifadelerini 
kullandı.



A dından övgüyle söz ettirmeyi başaran Serpil
Benay sanat yaşamını ve hayatının bilinmeyen-
lerini anlattı. Geçmişte çok ciddi şeyler yaşadı-

ğını ve hepsinden farklı dersler aldığını söyleyen Benay,
geleceğe umutla baktığını söyledi. Benay, “Çok zor za-
manlar geçirdim. Benim iki tane oğlum var 10 senelik
annemin hastalık süreci vardı. Sahneler bitmişti. Çok
zorlandım. Hayat bana zor şeyler yaşattı. Ama hep
böyle bir daha güçlü ayakta kaldım. Hayat zaten aynı
standartta giderseniz hayatın tadına varamazsınız ki...
ben genel olarak çok mutlu insanım. Çok zorluklar at-
lattık. Hırsa girersen daha çıkmaza girer insan. Hayat
inişli-çıkışlı” diye konuştu.

rÖzgür Aras ve Aykut Gürel'le birlikte uzun bir 
aradan sonra yeni projenizle müzikseverlere seslendi-
niz anlatır mısınız...
'Bir melek geldi yanıma... 12:30 yemeğe
oturduk.1:30'da şarkı yapmaya geldik. Sezen Aksu'yu
aradık. İki meleğim Özgür Aras ve Sezen Aksu saye-
sinde iki saat içinde şarkıyı çıkarmaya karar verdik. 
Aklımda fikrimde yokken bir anda projenin içinde ken-
dimi buldum. Ertesi gün Aykut Gürel'le şarkının aran-
jesi yapıldı okudum. Bende anlayamadım.

rBir küslükten dolayı mı bu kadar ara verdiniz 
müziğe?
'80'li yıllarda çok güzel dönemler geçirdim. Çok güzel
işler yaparak güzel imzalar attım. Ondan sonra pop
müzik patlaması ile birlikte gazinoların kapanmasıyla
birlikte sıkıntıları başladı. Kendi kendime kırıldım küs-
tüm. Aslında kimsenin umurunda değildi. Uzaklaştım
sahnelerden.  Yine güzel mekanlardan gelen teklifleri
arada değerlendirdim. Ama bu işe küsülmez bence
bunu anladım bu süreçte. 

r80'li yıllarda Zeki Müren kadrosunda sahnelere
adım atmışsınız... Onun gibi bir usta ile aynı sahnede
olmak sizin için bir avantajlı değil mi?
'Aynı sahnede olmak ve bana ayrıca destekleri oldu
sayın hocamın. İlk sahneye uvertür olarak çıkıyordum
sahnelerde. Sonra gece kulübünde çıkardım sayın
paşam oraya gelir beni dinlerdi Ankara’da... Ondan
sonra İstanbul'u arıyor bu arada fena bir kız var bunu
gelin alın diyor benim için. Hatta Ankara'dan İstan-
bul'a geldiğimde evim yoktu. Zeki Paşanın evinde kal-
dım. İnsanlarla tanıştırdı. Bana bir yol açtı. Çok
şanslıydım.

rZeki Paşa yakından tanıyan birisi olarak 
nasıl biriydi...
'Paşamız Türkiye'ye gelmiş en büyük değerdir bu asla
tartışılmaz...Son zamanlarda bazıları çirkin konuşma-
lar yapıyorlar. Kendileri bence çok çirkin kalpli. Ben
paşanın çok desteğini gördüm. Benim programıma
gelirdi bir tane okur musunuz
derdim 'Git başımdan derdi'..
Onun tarzını biliyordum
name yapacağım şarkı
okurdum. Sonra sahneye
çıkar şarkı okurdu. Zeki
Müren önemli ve 
değerliydi.

rUnutamadığınız bir 
anınız var mı paşa ile?
'Beni koluna takar küçük gazi-
noları birlikte gezerdik. Allah
rahmet eylesin bir sanatçı
kimse beni tanımıyor o
dönem... O sahnedeki
sanatçı beni sahneye al-
ması için Zeki Paşa
haber yolladı. O bey-
efendi beni sahneye al-
madı. Zeki beyde
gazino patronunu ça-
ğırdı. Benim bir daha
buraya gelmemi istiyor-
sanız bu beyefendi bir
daha bu arada çıkmaya-
cak dedi. O gün işine
son verdiler o beyefen-
dinin. Allah rahmet
eylesin o 
beyefendiye de. 

rZor zamanlar 
geçirdiniz...
'Çok zor zamanlar
geçirdim. Benim iki
tane oğlum var 10
senelik annemin

hastalık süreci vardı. Sahneler bitmişti. Çok zorlan-
dım. Hayat bana zor şeyler yaşattı. Ama hep böyle bir
daha güçlü ayakta kaldım. Hayat zaten aynı stan-
dartta giderseniz hayatın tadına varamazsınız ki... 
ben genel olarak çok mutlu insanım. Çok zorluklar 
atlattık. Hırsa girersen daha çıkmaza girer insan.
Hayat inişli-çıkışlı. 

rBu zor zamanlarınız da sizin yanınızda 
kimler vardı?
'benim yanımda kimse yoktu çünkü hiç kimse hiç bir-
şeyimi bilmiyordu. Ben biraz kuyruğu dik biriyim. Sı-
kıntılarımın olduğu bir gün dostumla yemeğe çıktık.
Ben şıkır şıkır giyindim. O da yahu dedi senin sıkıntılı
olduğuna kim inanır. Hayatın getirdikleri içinde bir
sürü destek olanlar oldu. Sibel Can benim canım. Bu
şarkı projesinde de bana kıyafet yolladı. Aksesuarlar
yollamış. O benim canım. Onunla paylaştığım çok şey
var. Sibel'le yaşadıklarım herhalde sorsanız o da o
günlere dönmek ister. O eğlenceli sahnelere imza attık.
Çok yıllar rahmetli Huysuz Virjin ben ve Sibel Can
birlikte çalıştık. Türkiye'de ben gece kulüplerinde im-
zamı atmış bir isimdim ben bunu bilmiyorum ben sa-
dece işimi iyi yapmış biri olarak biliyorum kendimi.
Ben iyi şarkıcıyım. Starlığın farkında değildim. 

rÖz eleştiri yapıyor musunuz... Adımlarınızı 
yanlış attığınız için...
'Hayatta keşkeler olur tabii ki. Şöhretin bedeli var. Yan-
lış konuşmak istemiyorum. Sadece sahneden para ka-
zanılarak bizim dönemimizden bahsediyorum. Şu
anda sanatçılar çok büyük paralar kazanıyorlar. Bizim
dönemimizde sadece sahneden para kazanarak servet
sahibi olmanız mümkün değil...O yıllarda bir sanatçı-
nın arkasında muhakkak zengin bir sevgilisi olurdu.
Destekleyici. Benim öyle bir hayatım olmadı. Ar-
kamda güç yoktu. Bizim kazandığımız paralarla servet
sahibi olunmazdı. Ben güzel yaşadım. Kimseden talep
etmedim. Etseydim bana yetişecek dostlarım vardı.
Hayatımda unutamadığım bir şey. 25 yaşında oğlum
lenfoma geçirdi. Bunu duyurmadığım halde duymak
isteyen duyuyor ve yanında oluyor. O dönemde beni
arkadaşı aradı maddi manevi yanındayım dedi bu da
Özgür Aras'tı. O benim meleğim. Sezen hanımda yıl-
lardır benim onda kredim vardır. Şarkılarımın hepsini
okuyabilirsin dedi. Sezen Aksu hayranıyımdır. Pamuk-
lara sarmak istiyorum onu. 

rGenç şarkıcıları nasıl buluyorsunuz?
'Var güzel sesler. Hadise'yi severim. Evimin içinde
kızım gibi görüyorum. 

rSizce müzikte bir yozlaşma söz konusu mu ?
'Var evet. Müzisyenlerle fenomenler arasında bir fark
kalmadı. Fenomenlerde müzisyen oldu. Müzik ödülü
alıyor inanamıyorum. Bunları algılayamıyorum. Şarkı-
cılık çok kutsal bir meslek benim gözümde. Sahneye
çıktığım zaman başka bir dünyaya geçiş yapıyorum.
Lay lay lom hopp paraları kazanıyorlar... Bu değil... 

rİlk zamanlarınızda menajer Hasan Bora'ya İbra-
him Tatlıses'in baskısı olduğu ve sahneye çıkmama-
nız için köstek olduğu yazılmıştı... Yıllar geçti 
bu olaya ne diyeceksiniz?

'Sade veto etmedi. Maalesef sözleşme-
lerim Hasan Bora'daydı ve iki

yıl sahneye çıkamadım.
Yasaklandım. Nedenini
bilmiyorum. Allah diyo-
rum. İbrahim Tatlıses'le
sorunum yok. Oldu ve
geçti. 

r13 tane sinema filmi-
niz var... Oyunculuğa
da ger dönecek misiniz?
'İstiyorum geri dön-
meyi. Güzel dizide
anne, mafya kadını
canlandırabilirim. Bu
işte yorulmayı seviyo-
rum. Parayı seviyor

musunuz?'Çok para
gelsin ama döver gibi de
harcamak isterim. Para
araçtır. Ben onu biriktir-
meyim. Etrafımdakiler
yararlansın isterim.
Benim hiçbir zaman
bankada 1 milyon 
dolarım olmayacak.
HABER 
MERKEZİ
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Sanat dünyasının başarılı
isimleriden Serpil Benay,

hayatının bilinmeyenlerini
anlattı. Zeki Müren'e 

çok şey borçlu 
olduğunu anlatan 

Benay, “Seksenli 
yıllarda 

Ankara'dan
İstanbul'a 

geldiğimde 
evim yoktu. 

Zeki Paşanın 
evinde kaldım. 

İnsanlarla 
tanıştırdı. 

Bana bir yol 
açtı. Çok 

şanslıydım” 
dedi

rYeni single projeniz “Yazık” için

gelen yorumlar nasıl?

Beni çok mutlu ediyor. Sosyal medya

dan gelen yorumları okuyorum o

kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. İşin

ustaları övgü dolu şeyler söyleyince

gözlerim doluyor. Keyiflini çıkarıyorum

kısaca.

ZEKI PASAYA 

BORCLUYUM
cOK sEY 

GÖZLERİM

DOLUYOR


