
Ünlü
şarkıcı

Yalın, yepyeni
bir konser 
serisine 
başlıyor. 
Yalın’ın gör-
kemli sahne
tasarımı ve
Bigband 
orkestrasıyla

hem kalbi-
mizde iz bırakan

unutulmaz şarkıları,
hem de en sevilen şar-

kılarını seslendireceği
konser serisi, 27 Ma-
yıs'ta Zorlu PSM’de
olacak. I SAYFA 13

AF ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Er-

doğan, İYİ Parti lideri
Meral Akşener'i hedef
alarak, “Meral hanım,
sen kim Sultan Abdül-
hamit'e saygısızlık kim?
Ve o altılı masada olan-
lardan isim vermeyece-
ğim üç tanesi var ki

bunlar Sultan Abdülha-
mit'e bugüne kadar laf
söyletmemişlerdi şimdi
ne oldu bunlara da sus
pus oldular? Bu millet
ecdadına hakaret eden-
lere haddini bildirecek-
tir. Bu akşam buradan
ilk sinyali veriyorum”
dedi. I SAYFA 9

ç

Motorkurye Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz,
mesleklerine ilişkin bir yasanın yapılmasının şart ol-

duğunu söyledi. Motosikletli kuryelerin çalıştıkları firmalara
göre çalışma şartlarının da farklılaştığını ifade eden Yavuz,
“Ekipmanları kuryelerin kendileri alıyor. Bu da kaza oranla-
rını artırıyor. Motorları kendi motorları olduğu için bakım
yaptıramıyorlar, çünkü yaptırdıklarında da parası kendi
ceplerinden çıkıyor. Zaten ne kadar kazanıyorlar ki bir de
motora bakım yaptırsınlar. Bazı arkadaşlarımız maddi ye-
tersizlikten dolayı, kaliteli bir kask almak yerine kaska kap-
lama yaptırıyor ve yeni gibi görünüyor. Zaten ülkemizde her
gün bir şeylere zam geliyor. Son zamanlarda motokuryele-
rin ölüm oranlarında artış var, bence artmaya da devam
edecek. Bunların önüne geçilmesi lazım.” dedi. I SAYFA 8
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Motorkurye Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, mesleklerine ilişkin bir yasanın
yapılmasının şart olduğunu söyledi. Yavuz, “Kelle koltukta çalışıyoruz çok zor şartlar
altında çalışıyoruz. Dolayısıyla mesleğimize ilişkin yasal bir güvence hak ediyoruz” dedi

TDP Genel Başkanı Mustafa
Sarıgül, mahkum yakınlarıyla

partisinin Fatih İlçe Başkanlığı'nda 
bir araya geldi. Ailelerin sorunlarını
dinleyen Sarıgül, af çağrısını yineledi.
Sarıgül, “Ben af çıkarmanın kimin
işine yarayacağı hesabını asla yapma-
dım. Ben oy kazanmak için değil, 
yaralı gönüllere merhem olmak için 
af istiyorum. Adalet ve hakkaniyet için
af istiyorum. Babasına kavuşan bir
yavrunun sevinci, evlat hasreti çeken
bir ananın hayır duasını alsam o bana
yeter. Affetmek büyüklüktür. Affet 
Türkiye'm” dedi. I SAYFA 9
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Affetmek
büyüklüktür
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KURDELEYİ KESTİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Velittin

Küçük Sitesi'nin içerisindeki parkın
açılışına katıldı. Açılış kurdelesini
kesen Çalık, kendisini çocukların davet
ettiğini belirterek, bundan büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. Çalık,
“Çocuklarımızın daveti üzerine katıldı-
ğım Velittin Küçük Sitesi'nin park 
açılışında komşularımızla ve neşesiyle
enerji dolduğumuz evlatlarımızla bir
araya geldik. Gülen gözlerinizdeki
umut hiç bitmesin çocuklar” dedi.
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Gözlerdeki umut
hiç eksik olmasın

GAZİOSMANPAŞA PARK AÇTI

Gaziosmanpaşa Belediyesi
Mevlana Mahallesi'nde Şehit

Sezer Yüksel Parkı'nın açılışını ger-
çekleştirdi. Açılışta konuşan Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu-
rada bulunan gençlerimiz ve onların
anneleri, çocuklara özel, çocuklarla
birlikte ailelerin vakit geçirebileceği
bir mekan haline dönüşmesini talep
etmişlerdi. Ancak pandemi vesilesiyle
bu tür çalışmaları askıya almıştık.
Şimdi bitirdik. Bu parkı çocukları-
mıza armağan ediyorum. Bizim için
onların yüzü gülsün o yeter artar. En
büyük mutluluktur” dedi. I SAYFA 8
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Çocuklar gülsün 
o bize yeter artar

BELEDIYE BASKANLARI
GOZALTINA 

ALINABİLİR!

HER ŞEY
MÜMKÜN 

OLABİLİR

SiYASi oPERASYoNUN
BiR PARÇASI

Kadıköy ve Maltepe Belediyeleri'ne
yapılan rüşvet operasyonlarına ilişkin

değerlendirmelerde bulunan Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, hükümetin
CHP'li belediyeleri hedef aldığını söyledi.
Odabaşı, “Siyasi operasyonun bir parçası, 
itibarsızlaştırma hareketi. İktidar bir şey ürete-
miyor, toplumdan koptu. Bu ancak bu şekilde
izah edilebilir, başka bir açıklaması yok. Ben
bugün savcılığa müdahil olma dilekçesi
vereceğim bakalım neymiş bir görelim. Bu
suçtan bu kadar tutuklamanın verildiğini
ilk defa gördük. 32 kişi tutuklandı. Örgüt
şeması dedikleri şeyde örgüt yok. Örgüt
olabilmesi için Yargıtay'ın bir sürü kararı
var. 3-5 kişinin karışmış olduğu iddia 
edilen usulsüz işler” diye konuştu.
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HER ŞEYi BiLiYoRSUNUZ
NE BU koRkU?

Söz konusu operasyonların belediye
başkanlarına sıçrayabileceğini de kayde-

den Şerdil Dara Odabaşı, “Bir siyasetçi olarak
söyleyeyim. İktidar toplumdan kopmaya başla-
dıktan sonra doğal olarak karşısındaki rakibini
itibarsızlaştırmak için küçük düşürücü bir çaba
içerisine girdi. Bunun ötesine de gidebilirler
çünkü pervasızca hareket ediyorlar, şuursuz bir
şekilde hareket ediyorlar. Canan Kaftancıoğlu

davası da bunun bir parçası. Belediye 
başkanlarına karşı bir gözaltı olabilir mi?
Olabilir. Çünkü bir şeyin olup olmaması,
davanın, soruşturmanın içeriğinden bağım-
sız. CHP'li bütün belediyelerde bir sürü
müfettiş, her şey var. Zaten bizim bütün
dosyalarımızı, ihalelerimizi görüyorsunuz
nedir bu korku?” diye sordu. I SAYFA 7
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MESAi YAPIYORLAR

MOTOKURYE ÖLÜMLERİ
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Sancaktepe İlhan Varank
Eğitim Araştırma Hastane-

si'nde Dahiliye Uzmanı olarak 
çalışan Dr. Güngör Sitar (41), 
mesaisine giderken kalp krizi geçir-
diğini anlayıp aracını acil servise

sürdü. Sitar, acil servisin 
girişinde yere yığıldı. Hasta-
nedeki ekip arkadaşları ta-
rafından nefes nefese bir
mücadeleyle hayata 

döndürülen Güngör Sitar,
Trabzonspor'un şampiyonluk

maçını serviste izledi.  I SAYFA 3
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Zeytinburnu’nda ‘Hoş Geldin Bahar’ sloga-
nıyla 12 yıldır yapılan Fesleğen Şöleni
devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy tarafından mayıs ayı boyunca
ilçedeki 13 mahallede 250 bin adet baharın
müjdejisi kabul edilen fesleğen dağıtılacak.
Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Yüksek Mühen-
disi Merve Zengin Tınmaz ise fesleğen yetiş-
menin püf noktalarını açıkladı. I SAYFA 5

Beyoğlu’nda çocukları erken
yaşlarda bilim, teknoloji ve
matematikle buluşturan 
Beyoğlu Bilim, nisan ayı iti-
bariyle 51 bin 829 öğrenci
sayısına ulaşarak Türkiye
genelinde en çok öğrenciye
eğitim sağlayan bilim mer-
kezi oldu. I SAYFA 4

HER YER fESLEğEN kokACAk

Beyoğlu bilimde birinci oldu

HADDINIZI
BiLDiRiRLER!

AkŞENER'E
YÜkLENDi

AkŞENER'E
YÜkLENDi
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AkŞENER’E
YÜkLENDi

Erdoğan, Meral
Akşener’e yönelik

sert eleştiriler yaptı.

Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP) Genel Baş-

kanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Kafkasya’daki yurtla-
rından 158 yıl önce ko-
parılarak göç ettirilmeye
zorlanan 1.5 milyon Çer-
kes’in sürgün edilmesinin
yıl dönümü nedeniyle,
Kartal’da düzenlenen
anma törenine katıldı. 
Kılıçdaroğlu, “Diliyoruz ki
bir daha böyle acılar ya-
şanmasın” dedi. I SAYFA 4
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti.

Böyle acılar yaşanmasın

ç

Yalın 
sahneye

çıkıyor

ANkETLERLE 
ilgilenmiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, anketlerde 

partisine çıkan oy oranıyla ilgili soru
üzerine İnce, “Anketlerle hiç ilgilenmi-
yorum. Bizim anketlerimiz sokaklar”
dedi.  I SAYFA 7
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye çalışanlarının da
aralarında bulunduğu 224 kişiye yönelik operasyona ilişkin konuşurken

“Belediye başkanlarına karşı bir gözaltı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bir
şeyin olup olmaması, davanın, soruşturmanın içeriğinden bağımsız” dedi
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MUCİZEVİ
KURTULUŞ

Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı

YASAL
GÜVENCE
iSTEDiLER



Mürdüm eriği, dut, şeftali, üzüm, 
kiraz ve diğerleri… Birbirinden 
lezzetli yaz meyveleri sıcak yaz 

günlerinde gerek tatları, soğuk ve bol 
sulu yapılarıyla, gerekse görünüşleriyle 
iştah kabartıyor. Ancak dikkat! Acıbadem 
International Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, yaz 
aylarıyla birlikte öğünlerimizde çok daha 
fazla yer alabilen, öyle ki öğlen ya da 
akşam öğünlerinde sebze ve etin yerine 
tüketilebilen kocaman meyve tabaklarının 
faydadan çok zarar verebildiğini belirte-
rek “Hele ki pandemi döneminde evde 
geçirilecek olan yaz akşamlarında meyve 
miktarlarına dikkat etmek son derece 
önemli. Aksi taktirde aşırı meyve tüketimi 
bel bölgesi yağlanmasına neden olmasının 
yanısıra, karaciğer ve pankreas yağlan-
malarına yol açarak bağışıklık sistemimizi 
de tehlikeye atıyor. Ayrıca yüksek şeker 
içerikleri diyabet hastalarının kan şe-
kerlerinin yükselmesine neden olurken, 
içerdikleri potasyum vb minerallerle de 
böbrek hastalığı olan kişilerin kan değer-
lerini yükselteceğinden bu hastalığa sahip 
kişiler tüketimine çok daha fazla dikkat 
etmeli” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Elif Gizem Arıburnu, yaz meyvelerinde 
dikkat edilmesi gereken sayıları anlattı, 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KAYISI: 4 taneyi aşmayın!
Kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde bağır-
sak hareketlerini artırarak sindirimi des-
tekleyicidir. A vitamini, kalsiyum, fosfor, 
demir, magnezyum ve potasyum mineral-
lerinin de iyi bir kaynağıdır. A vitaminin-
den zengin olması, bağışıklığı güçlendirici, 
görme fonksiyonlarını destekleyici ve cilt 
epitel dokusunu yenileyicidir. 4 adet kayı-
sı tüketildiğinde, 1 porsiyon kayısı tüketil-
miş olur. 4 adet kayısı 
120 gramdır.  Kayısı, 
potasyum içeriği 
bakımın-
dan 
zengin 
bir 
meyve 
oldu-
ğun-
dan, böbrek hastalıklarında tüketimine 
dikkat edilmesi gerekmektedir.  

MÜRDÜM ERIĞI: 4 taneyi aşmayın!
Mürdüm eriği, antioksidan özelliği 
sayesinde; bağışıklık sistemini güçlendi-
rici, kolesterolü ve tansiyonu dengeleyici 
etki göstermektedir. Düşük glisemik 
indeksli bir meyve olduğundan, ani kan 
şekeri artışlarını önlemeye yardımcıdır.  
Kuru halde tüketiminin kardiyovaskü-
ler hastalıklar ve kemik sağlığı üzerinde 
olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak 
kuru mürdüm eriğinde şeker içeriği 
yükseldiğinden, insülin direnci ve diyabet 
hastalarında tazesinin tüketilmesi daha 
sağlıklı olmaktadır. 4 adet orta boy (80 gr) 
mürdüm eriği tüketimi, 1 porsiyon olmak-
tadır.   Mürdüm eriği, oksalat bakımından 
zengin bir meyve olduğundan böbrek taşı 
hastalığı olan bireylerde risk oluşturmak-
tadır. Böbrek taşı hastalıklarında tüketimi 
sınırlandırılmalıdır.

YENI DÜNYA/MALTA ERIĞI: 
6 taneyi aşmayın!
Malta eriği, meyvesinde ve yapraklarında 
içerdiği bileşikler nedeniyle geleneksel 
tıpta kullanılan bir meyvedir. Yaprakla-
rı kronik bronşit, yüksek ateş, öksürük 
gibi durumlarda kullanılmaktadır. Mey-

ve kısmı ise antioksidanlardan 
zengindir. 1 oturuşta 2 porsiyonu 
aşmayacak şekilde tüketimi baş ağrısı, 
ishal ve mide hazımsızlığı gibi şikayetlerin 
oluşmasını engelleyecektir. 6 adet malta 
eriği (125 gr) tüketildiğinde 1 porsiyon 
tüketilmiş olur.

YEŞIL ERIK: 10 taneyi aşmayın!
Sağlık üzerine oldukça fazla etkisi olan 
eriğin faydaları arasında; kemik sağlığı ve 
hafızanın gelişmesi, antioksidan, antienf-
lamatuar ve anti-ülser etkileri ve kabızlığı 
önlemesi sayılabilir. Erik, aynı zamanda 
kanseri önlemeye de destek sağlar. Ya-
pılan çalışmalarda; eriğin, meme kanseri 
hücrelerinin çoğalmasını önlemeye, 
kolon kanseri hücrelerinde ise büyümeyi 
engellemeye destek olduğu görülmüştür. 
Yüksek fenolik içeriği sebebiyle iyi bir an-
tioksidan olan erik, vücudu radyasyonun 
neden olduğu oksidatif strese karşı korur. 
Erik, asit içeriği yüksek bir meyvedir. 
Fazla tüketimi sonucunda midedeki asit 
oranı artarak olumsuz etki ortaya çıkabi-
leceğinden dolayı bir oturuşta 10 adetten 
fazla tüketimi önerilmemektedir.

KIRAZ: 12 taneyi aşmayın!
Kirazı mevsiminde günde 12 adet tüket-
mek vücuttaki oksidatif stresi ve iltihap-
lanmayı azaltarak; tip 2 diyabet, kardi-
yovasküler hastalıklar ve kansere karşı 
koruyucu etki gösterir. Bunca faydasına 
rağmen aşırı miktarda kiraz tüketimi 
mide sağlığını olumsuz etkileyebilir ve 
mide ekşimesi gibi problemler oluşabilir. 
Aynı zamanda bağırsak hareketlerini 
artırıcı etkisi bulunduğundan, aşırı mik-
tarda tüketimi ishale yol açabilir. Bununla 
birlikte, kiraz tüketiminin kan sulandırıcı 
ilaçlar ile etkileşim gösterdiğine ilişkin net 
bir kanıt bulunmamaktadır.

INCIR: 4 taneyi aşmayın!
İncir oldukça tatlı olmasından dolayı por-
siyon kontrolünü sağlamada zorlandığı-

mız bir meyvedir. Günde 1 porsiyon (2 
adet) incir tüketimi, incir içerisindeki 
pektinler sayesinde kolesterolün düşü-

rülmesine önemli fayda sağlar. Günde 
2 porsiyon (4 adet) incirden daha fazla 
tüketildiğinde yüksek fruktoz 
alımına bağlı olarak kara-
ciğer yağlanması riski 
artmaktadır. Organ 
yağlanmaları bağı-
şıklık sistemimizin 
zayıflamasına 
neden olabileceği 
için porsiyonları aş-
mamakta fayda vardır.

ÜZÜM: 15 taneyi aşmayın!
Kırmızı üzüm, içeriğindeki resveratrol  
adlı bileşik sayesinde tansiyonu önleyici 
ve kalp sağlığını destekleyicidir. Aynı za-
manda antioksidan içeriği nedeniyle kan 
damarlarını tıkayan ve koroner hastalık-
lara yol açan kötü kolesterolü önleyicidir. 
Kırmızı üzümün kardiyovasküler hastalık 
riskini düşürücü olan bir diğer etkisi 
ise, resveratrol içeriği sayesinde kanda-
ki nitrik oksit seviyelerini yükselterek 
pıhtılaşmayı engellemesidir. Ancak yeşil 
üzüm, glisemik indeksi yüksek bir mey-
ve olduğundan kontrollü tüketilmelidir. 
Gerek yeşil gerekse kırmızı üzümde 15 
adedin geçilmemesi önemlidir. Kontrol-
süz tüketimi, fazla kalori alımına sebep 
olarak kilo problemlerine ve bel bölgesi 
yağlanmalarına yol açabilir.

DUT: 10 taneyi aşmayın!
Kabızlık şikayetleri, anemi riski, egzama, 

saç dökülmesi gibi problemlerde olum-
lu etki gösteren dut, yedikçe yediğimiz 
kendimizi durdukmata zorluk çektiğimiz 
meyvelerden bir tanesi. Sağlık açısın-
dan birçok faydası olsa bile şeker içeriği 
yüksek bir meyve olmasından dolayı şeker 
hastalarıda ve şeker kısıtlaması yapılan 
hastalarda tüketilmemesi veya porsiyonu-
na çok dikkat etmek şartıyla tüketilmesi 
önemlidir. 1 porsiyon dut meyvesi, 10 
adet büyük boy dut meyvesine eş değer-
dir. 10 adet büyük boy dut meyvesi ise 75 
gramdır.   

ŞEFTALI: 1 taneyi aşmayın!
Şeftali, besin değeri ve lif içeriği bakımın-
dan zengin bir meyvedir ve idrar söktürü-
cü etkiye sahiptir. Ancak şeftali, potasyum 
bakımından zengin olduğundan böbrek 
hastalarında tüketimine dikkat edilmesi 
gerekir. Kan testlerinde potasyum para-
metresi yüksek olan böbrek hastalarının 
şeftaliyi hiç tüketmemesi, sağlıklı kişilerin 
ise bir porsiyonda 1 orta boy (150 gram) 
şeftaliyi seçmeleri tavsiye edilir.

KARPUZ: 4 küçük üçgen 
dilimi aşmayın!
Soğuk ve sulu meyveler dediğimizde ilk 
aklımıza gelen meyvelerden biri olan 
karpuz tüketiminde porsiyon kontrolü 
zorlaşabilmektedir. Kişiye göre değişmek-
le birlikte günlük ortalama 2-3 porsiyon 
kadar karpuz tüketimini sağladığımızda, 
günlük C vitamini ihtiyacımızın büyük ço-
ğunluğu karşılanmaktadır. Karpuzu mev-
siminde yeterli düzeyde tüketmek, prostat 
kanseri oluşumunu önleyicidir. Sağlığa  
olumlu etkilerinin yanı sıra diyabetli bi-
reylerin veya kilo vermek isteyen kişilerin, 
günlük ihtiyaçlarına göre önerilen porsi-
yonu aşmamaya özellikle dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Karpuzun 1 porsiyonu 
(200 gram) 4 küçük üçgen dilimdir.

KAVUN: 6 küçük üçgen 
dilimi aşmayın!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem 
Arıburnu “Soğuk yaz meyvelerinin bir 
diğer gözdesi olan kavun meyvesi de, 
porsiyon kontrolünün zorlaştığı meyve-
lerden biridir. Günlük 2-3 porsiyon kavun 
tüketimi kişiye göre farklılık göstermekle 
birllikte, günlük C vitamini ihtiyacını 
yüksek oranda karşılar. Aynı zamanda 
kavun, içeriğindeki potasyum sayesinde 
tansiyonun dengelenmesine katkı sağlar. 
Sağlığa birçok faydasının yanında kilo 
vermek isteyen ve diyabeti olan birey-
lerde günlük ihtiyaçlara uygun olarak, 
mutlaka porsiyon 
miktarının 
aşılmadan   
tüketilmesi 
önemlidir. 
Kavunun 1 
porsiyonu  
(200 gram) 
6 küçük 
üçgen dilime 
denk geliyor” 
diyor.

BESLENME ve Diyet Uzma-
nı Elif Gizem Arıburnu “Ki-
şilerin günlük tüketecekleri 
meyve miktarları, yaşa, 
cinsiyete, kiloya, boya, 
kişilerin hareketlilik düzey-
lerine ve enerji ihtiyaçla-
rına göre değişir. Bundan 
dolayı bir seferde bu yaz 
meyvelerinden sadece bir 
çeşidi tüketmek bir porsi-

yona karşılık gelir. Aksi halde bir 
oturuşta hepsinden bu miktarlar-
da yemek karaciğeri ve bel bölge-
sini yağlandırır. Bağışıklığımızın 
güçlenmesi için çeşitli vitamin ve 
minerallere ihtiyaç duyduğumuz-
dan seçeceğimiz meyveleri her 
defasında değiştirerek kontrollü 
tüketmekte fayda var” uyarısında 
bulunuyor.

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.
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ZEYNEP VURAL

KONTROLLÜ 
tüketim şart!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, 
yaz meyvelerinde dikkat edilmesi gereken sayıla-
rı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu Diyet Uzmanı Elif 

Gizem Arıburnu

YAZ MEYVELERINEYAZ MEYVELERINE
DIKKAT

DERI KANSERINI 
HAFIFE ALMA!
DERI kanseri dünyada en sık 
rastlanan kanser türünde ilk 
sıralarda yer alıyor. Dünyada 
her yıl yaklaşık 2-3 milyon 
kişiye melanom dışı deri 
kanseri ve 132 bin kişiye deri 
kanserinin daha tehlikeli bir 
türü olan melanom tanısı ko-
nuyor. Türkiye’de de her yıl 
16-17 bin kişi melanom dışı 
deri kanserine ve 1500-2000 
kişi de melanoma yakalanı-
yor. Deri kanserlerinin önle-
nebilir olan en önemli nedeni 
ise zararlı güneş ışınlarına ko-
runmasız maruz kalmak! Acı-
badem Kozyatağı Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Prof. 
Dr. İkbal Esen Aydıngöz, 
dünyada deri kanserlerinin 
görülme sıklığının katlanarak 
artmasında ve bazı hasta-
larda ölümcül sonuçlara yol 
açmasında toplumda doğru 
sanılan yanlış bilgilerin de 
önemli rol oynadığına dikkat 
çekti. Aydıngöz, deri kanseri 
hakkında toplumda doğru sa-
nılan 10 yanlış bilgiyi anlattı; 
önemli öneriler ve uyarılarda 
bulundu.
YANLIŞ: Bronzlaşmak 
sağlıklıdır, öyleyse derimin 
bronzlaşmasını sağlamalıyım  
DOĞRUSU: “Her deri 
tipinde bronzlaşma olmaz. 
Özellikle açık tenli kişiler 
bronzlaşmak için güneş 
temasını arttırdıklarında gü-
neş yanığı meydana geliyor. 
Güneş yanıkları ilerleyen 
yaşla birlikte deri kanseri 
riskini yükseltiyor” uyarısın-
da bulunan Prof. Dr. İkbal 
Esen Aydıngöz, şöyle devam 
ediyor: “Bronzlaşmak, hücre 
çekirdeklerini zararlı ışınlar-
dan korumak için kullanılan 
bir mekanizmadır. Derini-
zin yapısını tanıyın, buna 
göre güneş temasınızı azaltın. 
Aksi halde deri hücrelerinde 
DNA hasarı ve sonucunda 
ortaya çıkan mutasyonlar deri 
kanserine neden olabiliyor” 

YANLIŞ: Bulutlu havada gü-
neşten korunmaya ihtiyacım 
yok
DOĞRUSU: Dermatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen 
Aydıngöz, bulutların güneş 
ışınlarını ancak yüzde 30 
oranında filtrelediklerini 
belirterek, “Böyle havalar-
da, özellikle esinti de varsa, 
güneşin yakıcı etkisi fark 
edilemiyor ve bunun sonu-
cunda şiddetli güneş yanıkları 
oluşabiliyor. Güneş yanığı da 
deri kanseri olan melanom 
riskini 2 kat artırıyor” diyor.  
YANLIŞ: D vitamini eksik-
liğine neden oldukları için 
güneş koruyucuların kullanıl-
ması sakıncalı
DOĞRUSU: Toplumdaki 
yaygın inanışın aksine, D 
vitamini eksikliğine neden 
olmadan güneşten koruna-
biliriz. Prof. Dr. İkbal Esen 
Aydıngöz, “Yapılan çalışma-
lar Türkiye enlemlerinde, 
güneşin yeryüzüne dik geldiği 
saatlerde, 30 dakika süreyle 
yüz ve kolların korunmasız 
güneş alması durumunda 
deriden yeterli D vitaminin 
sentezlenebildiğini gösteri-
yor. Buna göre 10:00-16:00 
saatleri arasında, 30 dakika 
korunmasız güneşten fayda-
lanalım” diyor. Ayrıca ekli-
yor;  “D vitamini eksikliğinin 
tedavisinde D vitamininden 
zengin gıdalarla beslenme ve 
D vitamini takviyeleri güven-
le kullanılıyor”  
YANLIŞ: Güneş koruyucu-
lardaki kimyasallar kansere 
neden oluyor
DOĞRUSU: Güneş koru-
yucuların kansere neden 
oldukları bilimsel olarak 
ispatlanmadı. Dermatoloji 

Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen 
Aydıngöz, güneşten koruyan 
ürünlerin ölümcül kanser 
türü olan melanom riskini 
yüzde 50 oranında azalttığını 
belirterek, “Bu çok önemli 
bir kazanımdır. Ancak kimya-
sal maddelerin kullanımı hem 
çevre hem de insan sağlığı 
açısından dikkatle sorgulan-
ması gereken bir konu. Bu 
duyarlılıkla yaşa, uygulanacak 
bölgeye, su temasına, deri 
tipine ve eşlik eden der-
matolojik hastalıklara göre 
farklı güneş filtreleri tercih 
ediyoruz” diyor.        
YANLIŞ: Güneş koruyucu-
mu kullanıyorum, istediğim 
kadar güneşlenebilirim 
Doğrusu: Güneş koruyucu 
ürünlerin etkinliği ispatlandı. 
Ancak bu ürünler tam korun-
ma sağlamıyorlar. Dolayısıyla 
en iyi korunma, güneş koru-
yuculara ek olarak güneşin 
yeryüzüne dik olarak geldiği 
10:00-16:00 saatleri arasında 
kapalı ortamlarda bulunmak 
ve son yıllarda kullanımı 
giderek artmakta olan UV 
korumalı tekstil ürünlerini 
giymek. 
YANLIŞ: Koyu tenli oldu-
ğum için deri kanseri riskim 
yok
DOĞRUSU: Koyu tenlilerde 
de deri kanseri görülebiliyor. 
Esmer tenli kişiler güneş 
ışınlarıyla temas sonrası hızla 
bronzlaşarak güneş ışığı-
nın zararlı etkilerinden bir 
miktar korunuyorlar. Açık 
tenli kişilerle karşılaştırıldığı 
zaman deri kanseri riskinin 
de daha az olduğu görülüyor. 
Ancak yapılan çalışmalar bu 
pigmentasyonun etkisinin 
5 koruma faktörlü bir krem 
kadar olduğunu gösteriyor ve 
kanserden tam korunma için 
yeterli gelmiyor.  
YANLIŞ: Solaryum ışınları 
güneşten çok daha az radyas-
yon içerdiği için daha güvenli 
DOĞRUSU: Yapılan çalış-
malarda; solaryum ışınlarının 
öğlen güneşinin 2-4 katı ışın 
verdiği ortaya konmuş. Solar-
yum cihazlarıyla bronzlaşmak 
deri kanseri riskini 5-6 kat 
arttırıyor. Deri kanserini ön-
lemek için solaryum kullanı-
mından kesinlikle kaçınmanız 
gerekiyor. 
YANLIŞ: Bu ben çocuklu-
ğumdan beri var, zararsız. 
Muayene edilmesine gerek 
yok!  
DOĞRUSU: Deri kanserinin 
en tehlikeli türü olan mela-
nomların yüzde 0.03’ü mev-
cut benler üzerinden gelişi-
yorlar. Bu risk düşük olmakla 
birlikte, çok sayıda beni olan 
kişilerde hafıza yanıltıcı ola-
biliyor. Dolayısıyla “Nasılsa 
çocukluğumdan bu yana var” 
diye düşünmeyip, benlerin 
renk ve şekil değişikliklerinde 
mutlaka dermatoloji muaye-
nesi olmak gerekiyor. 
YANLIŞ: Ailemde deri 
kanseri yok, bende de deri 
kanseri olmaz
DOĞRUSU: Deri kanseri 
aile öyküsünden bağımsız 
olarak ortaya çıkıyor. Bunun-
la birlikte, ailede özellikle 
birinci derece akrabalarda 
melanom ya da melanom 
dışı deri kanseri olması, riski 
belirgin olarak arttırıyor. Bu 
durumda dermatolojik mua-
yenelerinin ihmal edilmemesi 
gerekiyor.
YANLIŞ: Bıçak değerse kan-
ser kötüleşir, tedavi olmak 
istemiyorum
DOĞRUSU: Prof. Dr. İkbal 
Esen Aydıngöz cerrahi yön-
temin birçok kanser türünde 
en başarılı sonuç veren tedavi 
yöntemi olduğunu belirterek, 
“Diğer kanser türlerinde ol-
duğu gibi, deri kanserinde de, 
hastalıklı dokunun prensip-
lere uygun olarak belirli bir 
payla geniş olarak çıkartıl-
ması, hastanın yaşam süresini 
uzatıyor. Ayrıca, hastalığın 
tekrarlama riskini de anlamlı 
olarak azaltıyor. Ancak, 
tedavinin başarılı olması için 
erken tanı ve erken tedavi 
gerekiyor” diyor. 

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, deri 
kanseri hakkında toplumda doğru sanılan 10 yanlış 
bilgiyi anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

FATİH POLAT
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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
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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

23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

KASIMPAŞA’DA aynı 
kıyafetle birden fazla 
hırsızlık suçuna karışan 

şüpheliler, Beyoğlu Asayiş 
Büro Amirliği ekiplerinin 
120 saatlik güvenlik kame-
rası incelemesinin ardından 
yakalandı. Hırsızlar çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderilirken, şüp-
helilerin kaçtıkları anlar ise 
güvenlik kamerasına yansıdı 
Beyoğlu İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, ilçede aynı yöntemle 
gerçekleştirilen birden fazla 
hırsızlığı çözmek ve şüpheli-
leri yakalamak için harekete 
geçti. Özellikle Kasımpaşa 
bölgesine dadanan hırsızların 
tespit etmek için polis ekip-
leri, en son olayın yaşandığı 
bölgeye giderek, sokak ve 
caddede bulunan güvenlik 
kameralarını incelemeye aldı.

120 saat inceleme
Kasımpaşa bölgesinde 
bulunan 35 adet güvenlik 
kameralarını takibe alan polis 
ekipleri, yaklaşık 120 saatlik 
görüntü tespit etti. Hırsızların 
gidiş güzergahları dahil olmak 
üzere detaylı inceleme yapan 
ekipler, hırsızların sürekli aynı 
kıyafetle gezdikleri ve suçu da 
aynı kıyafetlerle işlediklerini 
tespit etti. Hırsızların olay-

ların ardından sürekli olarak 
İstiklal Mahallesi istikametine 
kaçtığını belirleyen ekipler, 
çalışmalarını o yönde yo-
ğunlaştırdı. Ekiplerin yaptığı 
çalışmalarda hırsızların, son 
olaydan hemen sonra ticari 
taksiye bindiklerini tespit etti. 
Plakasını belirleyen ekip-
ler, ticari taksi sürücüsüne 
ulaşarak, araç içi kamerasını 
kontrol etti. Yapılan kont-
rollerde hırsızların eşkalini 
belirleyen polis, şahısların em-
niyette kaydı bulunan Yusuf 
A. ve Habip T. isimli hırsızlar 
olduğunu belirledi.

Hırsızlar tutuklandı
İstiklal Mahallesi’nde çalışma-
lara başlayan ekipler Yusuf A. 
ve Habip T. isimli hırsızların 
gidebilecekleri adresleri tek 
tek kontrol etti. Yapılan ça-
lışmalar neticesinde Yusuf A. 
ve Habip T. kısa sürede polis 
ekipleri tarafından yakalana-
rak gözaltına alındı. Emniyete 
götürülen hırsızlar, buradaki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. Yusuf A. ve Habip 
T., çıkarıldıkları hakimlikçe 
tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Öte yandan hırsızların 
olay öncesi tespit yaptıkları, 
sonrasında ise kaçıp taksiye 
bindikleri anlar ise güvenlik 
kamerasına yansıdı. DHA

KASIMPAŞA’DA aynı 
kıyafetle birden fazla 
hırsızlık suçuna karışan 

şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro 
Amirliği ekiplerinin 120 saatlik 
güvenlik kamerası incelemesinin 
ardından yakalandı. Hırsızlar çı-
karıldıkları mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderilirken, 
şüphelilerin kaçtıkları anlar ise 
güvenlik kamerasına yansıdı Be-
yoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
ilçede aynı yöntemle gerçekleş-
tirilen birden fazla hırsızlığı çöz-
mek ve şüphelileri yakalamak 
için harekete geçti. Özellikle 
Kasımpaşa bölgesine dadanan 
hırsızların tespit etmek için polis 
ekipleri, en son olayın yaşandığı 
bölgeye giderek, sokak ve cad-
dede bulunan güvenlik kamera-
larını incelemeye aldı.

120 saat inceleme
Kasımpaşa bölgesinde bulunan 
35 adet güvenlik kameralarını 
takibe alan polis ekipleri, yak-
laşık 120 saatlik görüntü tespit 

etti. Hırsızların gidiş güzergah-
ları dahil olmak üzere detaylı 
inceleme yapan ekipler, hırsızla-
rın sürekli aynı kıyafetle gezdik-
leri ve suçu da aynı kıyafetlerle 
işlediklerini tespit etti. Ekiplerin 
yaptığı çalışmalarda hırsızların, 
son olaydan hemen sonra ticari 
taksiye bindiklerini tespit etti. 
Plakasını belirleyen ekipler, 
ticari taksi sürücüsüne ulaşarak, 
araç içi kamerasını kontrol etti. 
Yapılan kontrollerde hırsızların 
eşkalini belirleyen polis, şahıs-
ların emniyette kaydı bulunan 
Yusuf A. ve Habip T. isimli 
hırsızlar olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 
hırsızlar tutuklandı
Yusuf A. ve Habip T. kısa 
sürede polis ekipleri tarafından 
yakalanarak gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen hırsızlar, 
buradaki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Yusuf A. ve 
Habip T., çıkarıldıkları hakim-
likçe tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA

KIYAFETLERI 
ELE VERDI
Kasımpaşa’da aynı kıyafetle birden fazla hırsızlık suçuna ka-
rışan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 120 
saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı

İSMİNİ vermek iste-
meyen otomobil sahibi, 
7 ay önce Konya’dan 

satın aldığı 2017 model otomo-
bili, satmaya karar verdi. Alıcı, 
otomobili ekspertiz firmasına 
götürdü. Önceki ekspertiz 
incelemesinde ufak tefek boya 
ve değişen parça olduğu yö-
nünde ekspertiz raporu bulu-
nan otomobilin, çalıntı olduğu 
ve şase numaralarının değişti-
rildiği belirlendi. Otomobilin 
üzerindeki 3 şase numarası da 

farklı araçlara ait çıktı. Durum 
polise bildirildi. Polis ekipleri 
yeni raporda çalıntı olduğu 
anlaşılan otomobili, yediemin 
otoparkına götürdü.

Adamı kandırmışlar
Ekspertiz ustası Ferdi Gökçe, 
“Bizden kapsamlı bir ekspertiz 
istediler. Aracı detaylı şekilde 
incelediğimizde, 2 ayrı şasi 
numarasını fark ettik. Birinde 
aracın hasar kaydı olmadığı-
nı, diğerinde ise aracın ağır 

hasarlı olduğunu tespit ettik. 
Daha da detaylı inceleme 
yaptığımızda aracın benzinli 
olduğunu ama dizel bir kupa 
ile değiştirildiğini fark ettik. 
Sonuç olarak aracın hırsızlık 
malı olduğu ortaya çıktı. Satan 
arkadaş aracını 7 ay önce satın 
aldığını ve ekspertiz yaptır-
dığını söylüyor. Elinde rapor 
olduğunu söylüyor ki, biz de 
baktık gerçekten elinde o güne 
ait raporlar var, onu da kandır-
mışlar belli ki” dedi. DHA

OTOMOBiL ÇALINTI ÇIKTI
Arnavutköy’de 7 ay önce aldığı otomobilini satmak isteyen kişi, alıcının talebi üzerine otomobili 
ekspertiz firmasına götürünce, şase numaralarının değiştirildiği ve çalıntı olduğu ortaya çıktı

DAHİLİYE uzmanı Dr. Güngör 
Sitar’ın, 25 Mart’ta çalıştığı Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe 

Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nin (EAH) ek binasındaki 
mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya 
başladı. Tecrübeli hekim, kalp krizi geçirdi-
ğini anlayıp yolunu değiştirdi ve aracıyla ana 
binanın aciline gitti. Güvenlik görevlilerinin 
dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı 
ambulans giriş yolunun ortasına park etti, 
aracından indi, ancak birkaç adım attıktan 
sonra yere yığıldı. Yardıma koşan güvenlik 
görevlilerine, “Burada hekimim, sanırım 
kalp krizi geçiriyorum” diyebildi ve birkaç 
saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kırmızı 
alanda kalp masajına başlandı ve o şekilde 
anjiyo ünitesine nakledildi. Burada pıhtı so-
nucu tıkanan damarına stent takıldı, yoğun 
bakıma alındı.

Bypass yapıldı
Bu kez takılan stent pıhtı ile tıkandı ve kalbi 
yine durdu. Anestezi doktoru, sedyeye çıkıp 
kalp masajı yapmaya başladı ve genç hekim 
o şekilde ameliyathaneye götürüldü. Top-
lamda 2 saat süren kalp masajı ile beyninin 
oksijensiz kalarak hasar görmesi engellenen 
Dr. Sitar, son çare yapay kalp akciğer cihazı 
ECMO’ya bağlandı. O anda kalp ritmi 
alınınca, acilen bypass ameliyatına başlandı. 
Mesai arkadaşları Kalp Damar Cerrahisi 
Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Murat Uğur 
ile Doç. Dr. Yücel Özen tarafından 2 saat 
süren kalp masajı sonrası, üstelik çalışan 
kalbe, ECMO altında bypass ameliyatı ya-
pıldı. Dr. Sitar’ın komplikasyonları bununla 
da bitmedi, pıhtıya bağlı yüksek doz kan su-
landırıcı kullanılmak zorunda kalındığı için 
aşırı kanaması oldu. 12 saat içinde vücudun-
daki tüm kan 2 kez değiştirilmek zorunda 
kalındı. Toplamda 100 ünite kan verilen Dr. 
Sitar, 1 buçuk ay süren tedavisinin ardından 
mucizevi bir şekilde hiçbir hasar kalmadan 
sağlığına kavuştu.

Çok ciddi bir vaka
Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı 
ile paylaşan Dr. Sitar, “Mesaime gidebil-
mek için o sabah evden çıktım. Ek hizmet 
binamızdaydı o günkü mesaim. Ama yolda 
göğüs ağrısı hissettim. Yönümü değiştirip 
bizim acil servise döndüm. Hatta güven-
liklerin dikkatini çekebilmek için arabayı 
yolun ortasında bıraktım. ‘Galiba kalp krizi 
geçiriyorum’ deyip, 4 adım attıktan sonra 
bilincimi kaybetmişim. Hemen kalp ma-
sajına başlamışlar acilde. Yoğun bakım ve 
anestezi hekimlerine haber vermişler. Hatta 
bana sonradan anlattılar, acil servis kırmızı 

alandan, kalp damar cerrahi yoğun bakımı-
na, anestezi doktoru üstüme çıkıp sedyenin 
üstünde kalp masajı yaparken nakletmişler 
beni. Kalbim çok sağlıklı çalışmadığı için 
ECMO cihazına bağlanmışım. O esnada da 
kalbe müdahale edilerek yeniden atması 
sağlanmış. Toplamda 100 üniteye yakın kan 
ürünü almışım. Sağ olsun o gece çevredeki 
vatandaşlar kan vermek için seferber olmuş-
lar. Hatta bir süre sonra Kızılay ‘Yeter artık 
gelmenize gerek yok’ diye uyarı geçmiş. 
Mucize bir şekilde hayatta kaldım. Uzun yıl-
lardır hekim olarak çalışıyorum, gördüğüm 
en ağır kalp krizi vakası oldum” dedi.

İstifasından vazgeçti
Kalp krizi geçirdiği gün, İlhan Varank 
EAH’deki son mesai haftası olduğunu da 
anlatan Dr. Sitar, başka bir hastaneden iş 
teklifi aldığı için ayrılma dilekçesi verdiğini 
ancak yaşadığı bu inanılmaz tecrübeden 
sonra onu hayata döndüren ekip arkadaşla-
rıyla kalmak istediğini bir kez daha anladığı-
nı belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Baş-
ka bir hastaneden teklif almıştım. Oraya 
başlamama 1 hafta kalmıştı. Arkadaşlarıma 
veda edip gitmek gerçekten zor geliyordu. 
Böyle bir süreç olunca da, ilk aklıma burada 
kalmayı istediğim geldi. Hatta ilk uyandı-
ğımda eşime, kardeşime, istifa dilekçemi 
geri alıp almadıklarını sordum. Sağ olsunlar 
onlar ilgilenmişler. Hastanemde kaldım, gi-
deceğim hastanedeki yöneticiler de anlayış 
gösterdiler”

Hiçbir sağlık sorunu yoktu
Daha önce hiçbir sağlık sorunu olmadığını, 
hatta aktif sporla uğraşmaya çalıştığını da 
sözlerine ekleyen Dr. Sitar, bu kadar ağır 
bir kalp krizinin altında yatan asıl nedenin 
pıhtı olması nedeniyle krizden 1 buçuk 
ay önce geçirdiği Covid hastalığının buna 
neden olduğuna dair kafasında soru işaret-
leri oluştuğunu da belirterek  “Trekking 
yaparım, gücüm yettiğince dağa tırmanırım. 
Hatta geçen yıl Kaçkar’da zirveye çıkma-
ya çalıştık, bu çok ağır bir efordu aslında. 
Anjiyomda kalbimde plak çıkmadı. Sadece 
pıhtı vardı. Covid’i hafif geçirmiştim ama 
kafamda soru işaretleri var bununla ilişkisi-
ne dair. Çünkü böyle çok hastalarımız oldu” 
diye konuştu

Hasta meğer kendisiymiş
Dr. Sitar’ın yoğun bakım sürecinde, bir 
an olsun başından ayrılmayan Anestezi ve 
Reanimasyon Bölümü’nden arkadaşı Doç. 
Dr. Esra Adıyeke ise, tüm ekibin onun kriz 
geçirdiği Cuma gecesinden yoğun bakımda 
stabil hale geldiği Salı gecesine kadar 5 gün 

boyunca evlerine dahi gitmeden hastanede 
kaldığını anlatarak duygularını şöyle ifade 
etti: “O gün beni aradıklarında, ‘Güngör’ün 
yoğun bakıma ihtiyacı var’ dediler. Normal-
de Güngör kendi hastaları için beni arar, 
Allah Allah, neden kendisi aramadı diye 
şaşırdım, çünkü hiç beklemediğim bir tablo 
bu. ‘Güngör’ün kendisi arrest oldu (kalbi 
durdu) Esra dediklerinde, büyük bir şok 
yaşadım. Hiç hatırlamıyorum anjiyoya nasıl 
koştuğumu. Yoğun bakımda ilk 5 günlük 
süreci çok ağır seyretti bütün ekip evimize 
gitmedik, neredeyse hep başındaydık”
Doç. Dr. Adıyeke, hekimlik hayatı boyunca 
bu derece zor bir vaka görmediğini ifade 
ederek, “10 hastada göreceğimiz tüm komp-
likasyonları tek biri vakada görmüş olduk. 
2 saatlik kalp masajı yaptığımız için, beyni 
oksijensiz kaldı mı endişesini çok yaşadım. 
En sonunda ‘Güngör benim için gülümser 
misin?’ dedim ve bana gülümsediğinde, 
‘Evet artık arkadaşım hipoksik (oksijensiz) 
kalmamış diyebildim ve rahatladım” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Son çare cihaza bağlandı
Kalp Damar Cerrahisi ekibi olarak Doç. Dr. 
Yücel Özen ile birlikte mesai arkadaşlarına 
‘dünyada ilk kez’ böylesine mucizevi bir 
müdahale yaparak onu sağ salim ailesine 
kavuşturmayı başaran Doç. Dr. Murat Uğur 
ise o günü şöyle anlattı: “25 Mart sabahı biz 
eğitimimizi yaparken anjiyo ve yoğun bakım 
koridorunda ciddi bir kalabalık gördük. Ne 
olduğunu sorduğumuzda ‘Dahiliyeden Gün-
gör Bey kalp krizi geçirdi, anjiyoda’ dediler. 
İlk başta kalp damar cerrahilik bir durumu 
yoktu. Ama yoğun bakıma gittiğimizde, 
tekrar kalp masajına başlanmıştı ve tekrar 
anjiyoya alındı hızlı bir şekilde. Takılan 
stent de tıkanmıştı ve pıhtı eritici ilaçlar 
verilmişti. Kalp masajıyla da cevap alına-
mayınca biz hemen orada kasığından yapay 
kalp akciğer makinası ECMO’ya bağladık 
ve kalp ameliyatına aldık. Çok riskli bir 
ameliyattı. Çünkü kalp kriziyle gelmişti, 
stent tıkanıklığına bağlı olarak pıhtı eritici, 
kan sulandırıcı yüksek doz ilaçlar veril-
mek zorunda kalınmıştı, kanama riski çok 
yüksekti. Bu tabloyla ECMO desteğinde, 
çalışan kalpte bypass ameliyatı yaptık.” 
Doç. Dr. Uğur, sözlerini şöyle noktaladı: 
Güngör uyandıktan sonra yoğun ba-
kımdayken ona verdiğimiz bir söz vardı. 
Kendisi koyu bir Trabzonspor taraftarıdır. 
‘Trabzonspor’un şampiyonluğunda serviste 
olacaksın ve maçı serviste izleyeceksin’ de-
miştik. Çok şükür bunu da başardık. Kalp 
damar cerrahı olarak karşılaştığım en zor 
vakaydı açıkçası. DHA

MUCiZEVi
KURTULUS
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Gün-
gör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Sitar, 
acil servisin girişinde yere yığıldı. Hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mü-
cadeleyle hayata döndürülen Güngör Sitar, Trabzonspor’un şampiyonluk maçını serviste izledi

DR. Sitar’ın kendisi gibi hekim olan eşi 
Dr. Cemre Sitar ise ‘Dizilerde görsek 
senaryo derdik. Hadi canım buradan da 
dönmez bu hasta derdik ama hepsini biz-
zat kendimiz yaşadık’ diyerek yaşadıkları 
süreci şu sözlerle ifade etti: “Güngör’ün 
tedavi süreci boyunca çok şükür ki benim, 
‘hekim olarak’ düşünmemi, endişe etme-
mi, sorgulamamı gerektirecek bir süreç 
olmadı. Çünkü tedavisini yapan ekip çok 
iyiydi. Sağlanan şartlar, kişisel fedakarlık-
lar benim bu kaygıları yaşamamın önüne 
geçti. Böyle bir ekiple karşılaşmış olması 
şanstı. O sırada herkesin burada olması, 
bu hastaneye varabilmiş olması, kendi 
hastanesinin aciline gelebilmiş olması 
büyük bir şans faktörüydü. Ama sonrası, 
sonrası şans değil, emekti. Biz bunca 
badireye rağmen hayatımıza kaldığımız 
yerden devam edebiliyoruz. Kötü bir 
kabus gördük gibi, çok kötü bir kabustan 
uyanmış gibiyiz.” 

Büyük bir şans

Kıyafetleri Kıyafetleri 
sayesinde sayesinde 
yakalandılaryakalandılar
Kasımpaşa’da aynı kıyafetle birden fazla hırsızlık suçuna ka-
rışan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 120 
saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı

SULTANGAZİ ve Gazios-
manpaşa’da yaşanan iki farklı 
hırsızlık güvenlik kameralarına 
yansıdı. Sultangazi İsmetpaşa 
Mahallesi’nde 17 Mayıs Salı 
günü saat 01.00 sıralarında park 
halindeki motosikletin bulun-
duğu sokağa cerrahi maskeli 
kişi geldi. Şüpheli, 1 dakika 
içerisinde motosikletin kilidini 
kırarak, iterek götürdü. Hırsızlık 

anları bir apartmanın güvenlik 
kamerasına yansıdı. Gaziosman-
paşa Mevlana Mahallesi’nde 
bir siteye giren kimliği belirsiz 
kişi ise, kuruması için asılmış 
olan çamaşırlardan beğendikle-
rini çaldı. Güvenlik kamerasına 
yansıyan görüntülerde, bir evin 
pencere korkuluklarına asılı olan 
çamaşırlardan beğendiği kadın 
tişörtünü elbisesinin içine sakla-
yan kişi, rüzgardan dolayı yere 
düşen erkek tişörtünü de yerden 
alıp, siteden ayrıldığı görülüyor.

Pişkin hırsızlarPişkin hırsızlar



K artal Belediyesi ve Kafkas Der-
nekleri Federasyonu
(KAFFED)’nun birlikte düzenle-

diği anma etkinliğine; CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB CHP
Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, CHP Kartal
İlçe Başkanı Efendi Argunşah, KAFFED
Başkanı Prof. Dr. Ümit Dinçer, derneğin
yönetim kurulu üyeleri, Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis
üyesi ve birim müdürü katıldı. CHP li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de dü-
zenlenen ‘Milletin Sesi’ mitinginden
sonra tören alınana geldi. Genel Başkan
Kılıçdaroğlu, törende beraberindekiler ile
birlikte, heykeltıraş Arsen Gushapsha ta-
rafından yapılan ve anma törenin düzen-
lendiği ‘Hayat Ağacı’ isimli sürgün
anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

Acıyı yürekten paylaşıyoruz

Anıta karanfil bıraktıktan sonra bir ko-
nuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Çer-
kes Sürgünü’nün acısını derinden
hissettiklerini belirterek; “Bugün, CHP
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu ve parti büyüklerimiz ile Maltepe mi-
tinginden sonra çok önemsediğimiz bir
anmaya katıldık. Tüm Çerkes kardeşlerimi-
zin acısını yürekten paylaşıyoruz. Diliyoruz
ki, böyle acılar bir daha yaşanmasın.” dedi.

Sporcuları ziyaret ettiler

Anma etkinliğinin ardından, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı
Efendi Argunşah, KAFFED Başkanı Prof.
Dr. Ümit Dinçer, derneğin yönetim kurulu
üyeleri ve Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cıları Dragos Su Sporları Merkezi’ni ziyaret
ederek minik sporcular ile bir araya geldi.
Sporcu çocuklarla sohbet eden İBB Baş-
kanı İmamoğlu: “Hepinize başarılar diliyo-
rum, inşallah olimpiyat şampiyonu
olduğunuz günleri de göreceğiz.” dedi. 
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H er şeyden önce, yaşananlara dayana-
rak şunu söyleyebiliriz… Ukray-
na’daki savaş dünyayı, jeopolitik

olarak küresel bir yol ayrımına doğru götürü-
yor… Ukrayna  toprakları üzerinde ABD-
Rusya bilek güreşi olarak nitelenebilecek
savaştan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olma-
yacağını gösteriyor… Zaten tarih boyunca,
hep savaşlardan sonra yeni jeopolitik denge-
ler oluşturulduğu görülüyor…

* * * *
Savaşın merkezinde coğrafi olarak Uk-

rayna… Ama bu savaş aslında NATO'nun ge-
nişleme süreci ile Avrupa güvenlik sisteminin
geleceğine dair ABD ile Rusya arasındaki
mücadele… Rusya da, Soğuk Savaş'tan sonra

ortaya çıkan dengeyi değiştirmek istiyor…
Ancak yeni denge için de Ukrayna’daki sava-
şın sonu önemli… Yani önce bir şekilde sona
ermesi/durması gerek…

* * * *
Zaten herkes bunu merak ediyor… Askeri

stratejistlere göre, bu savaşın sona ermesi-
nin/durmasının üç yolu gözüküyor… Rusya
2014 öncesi çizgiye geri döner… Ukrayna
yenilir ve bölünür… Veya şu anda en muhte-
mel gözüken yol ise kırılgan bir ateşkes hat-
tında bir çıkmaza girmesi… Hangisi
olabileceğini söylemek zor… Geçtiğimiz gün-
lerde Ukrayna cumhurbaşkanının televizyon-
daki konuşması ile The Washington Post
gazetesinde yer alanlar dolaylı da olsa ipucu

veriyor sanki…
* * * *

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladamir Ze-
lenskiy, geçtiğimiz günlerde eşi Olena Zelens-
kiy ile Ukrayna televizyonunda konuştu…
Görevinin üçüncü yıldönümüydü… 75 daki-
kalık önceden kaydedilmiş röportajda, Ze-
lenskiy halkını savaş alanında neler
başarabileceğine dair yüksek beklentilere
karşı uyarıyor, nihai sonuç konusunda tem-
kinli olmaya çağırıyordu… Zaferin ise 24 Şu-
bat’taki statükoya dönülmesi sayılabileceğini

söylüyordu. Ancak bunun da ilk adım oldu-
ğunu, savaşın ancak diplomasi yoluyla tama-
men çözülebileceğini sözlerine ekliyordu…

* * * *
ABD’nin etkili gazetelerinden The Was-

hington Post da geçtimiz hafta Ukrayna’da
başarıyı/zaferi soruyor, şöyle yazıyordu…
‘ Başkan Biden, Ukrayna'ya ekonomik ve as-
keri yardım için milyarlarca dolar verdi…
Daha fazlası için de söz verdi. Küresel düzeni
ve Moskova'nın bu düzen içindeki yerini yeni-
den şekillendiren bu çatışmada neyin zafer ol-
duğuna karar verme gücü kimde…‘

* * * *
The Washington Post, Savunma Bakanı

Lloyd Austin’in Senato Ödenek Komitesi’ne
‘Sonunda Ukrayna’nın topraklarını koruyabi-
len, işleyen bir hükümete sahip egemen bir
devlet olacağını umuyoruz‘ dediğini ancak bu

hükümetin nasıl görüneceği ve hangi bölgeyi
kapsayacağı konusunda fikir belirtmeyi red-
dettiğini yazıyordu…

* * * *
Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu da

bir kanalda, ‘Bu savaş hem Rusya hem de
Ukrayna için uzatmalı ve yıpratıcı savaşa dö-
nüşmüştür… Her iki ülkenin istemeyeceği bir
durumdur bu... Kazançlı taraf olmaz… Ka-
zançlı olan bu savaşı uzatmalı savaşa dönüş-
türen ABD ve Batı ittifakıdır‘ diyerek
durumu özetliyordu… Tüm bunlardan yola
çıkarak acaba şunu söyleyebiliriz belki de…
Savaşın ne zaman ve nasıl duracağına ABD
ve Batı ittifakı karar verecek ama önce hem
Batı, hem de Zelenskiy bu savaşta büyük acı-
ları yaşayan Ukrayna halkını ‘Zafer‘ adı veri-
lecek duruma ufak ufak hazırlıyorlar…
Açıklamalar bunu gösteriyor sanırım…

Zafer kararını kim verecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kafkasya’daki yurtlarından 158 yıl önce
koparılarak göç ettirilmeye zorlanan 1.5 milyon Çerkes’in sürgün edilmesinin yıl dönümü nedeniyle, Kartal’da
düzenlenen anma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Diliyoruz ki bir daha böyle acılar yaşanmasın” dedi

BIR DAHA BOYLE
ACI YASANMASIN

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com

TÜRKAN ERVAN

Beyoğlu bilimde birinci
Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Beyoğlu, nisan ayı itibariyle
51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu

GÜNÜMÜZDE bilim ve teknolojinin hayatın her
alanında yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklara yö-
nelik verilen bilim eğitimi de büyük önem ka-

zandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından çocukları erken
yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturmak ama-
cıyla kurulan Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde
en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza
attı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “çocuk-
larımız için en büyük hayalimdi” dediği Bilim Beyoğlu, nisan
ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye
genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi
oldu.

Gurur verici bir rekor

Bilim Beyoğlu’nun kısa sürede gurur verici bir rekora imza
attığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
“Bilime meraklı gençlerimize destek olmak, onları bilime teş-
vik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak
öncelikli hedefimiz. Bilim Beyoğlu bu amacın, bu hedefin bir
ürünüdür. Bu hedef doğrultusunda Beyoğlu’nda yarınları-

mızı bilim ve teknoloji ile geliştiriyoruz. Gençlerimizin Bilim
Beyoğlu’na göstermiş olduğu ilgi de zaten bizleri ziyadesiyle
memnun ediyordu. Nisan ayında da Türkiye’de en çok öğ-
renciye eğitim sağlayan bilim merkezi olduk. Bu gururu hep
birlikte yaşıyoruz” dedi.

Dolu dolu eğitim

7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eğitim verilen merkezde;
8 tane bilim atölyesi, 60 eğitmen, 200 Kışlık Çok Amaçlı Ka-
palı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahne bulunuyor.
Bilim Beyoğlu’nda açılan Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atöl-
yesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi,
Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde Öğrenciler ön-
ceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek
saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli şekilde
atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitimler-
den de faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri,
seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar
da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluş-
turulması hedefleniyor. ÖMER FARUK ARPACIK

ÇEKMEKÖY
çiftçinin yanında
Tarımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla
artırılması için uygulamaya konulan
"Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi" 
projesi kapsamında Çekmeköy Belediyesi
ve İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nün yaptığı işbirliğiyle ilçedeki
çiftçilere gübre ve fide dağıtımı yapıldı

KOÇULLU Mahallesi’nde Çekmeköy Be-
lediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen törene ; Çekmeköy

Kaymakamı Resul Çelik,  Tarım ve Orman Müdür-
lüğü İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, muhtarlar,
çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Dün-
yada her gün yeni teoriler üretiliyor. İlerde yaşanıla-
bilecek gıda sorunları, bugün pandemi sonrası tüm
dünyada üretim ve tüketim arasındaki dengesizlik-
ten sebeple yaşanan tedarik sorunları hepimizin
malumu. Devletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde ülkemizin bu süreçlerden en az şekilde
etkilenmesi için var gücüyle çalışıyor. Çiftçilere veri-
len maddi destek, makine ve üretim destekleri,  yerli
ve milli tohumlar... Bugün yine devletimizin hima-
yesinde gerçekleştirdiğimiz bu program çiftçimizin
yanında olduğumuzun bir göstergesidir.  “ dedi.

KADIKÖY'DE
atölye vakti
Karikatür, çizgi roman ve manga
meraklılarının katılabileceği atölyelere
kayıtlar başlıyor. Her yaştan mizah severi
buluşturan Kadıköy Belediyesi Karikatür
Evi, yaz dönemi atölye eğitimleri için
katılımcıları bekliyor. Ücretsiz gerçekleşecek
eğitimler için başvuru tarihi bugün

KADIKÖY Belediyesi Karikatür Evi, 2022
yaz sezonu karikatür, çizgi roman ve
manga atölyeleri için kayıtlara başlıyor.

Farklı yaş gruplarından katılımcıların yararlanabile-
ceği ücretsiz atölyelere internetten başvuru yapmak
yeterli. Atölyelere dileyen çevrimiçi dileyen yüz yüze
katılabiliyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek atölyelerde
sınıflar 7, çevrimiçi atölyelerde ise 10 kişilik konten-
janla sınırlı. Devam zorunluluğu bulunan atölyelere
katılım için Kadıköy’de ikamet etme zorunluluğu bu-
lunmuyor. Atölye çalışmaları çizgi romanda Gökçe
Akgül ve Mehmet Naci Dedeal; mangada Ali Toğ-
lukdemir;  karikatürde Akdağ Saydut, Anıl Gürak,
Ayşe Işın, Behiç Pek, Cihan Kılıç, Eda Oral, Erhan
Candan, İlker Altungkök, Nuhsal Işın ve Sibel Boz-
kurt’un eğitmenliğinde gerçekleştirilecek.Karikatür
Evi’nde ilk dönem atölyeler 27 Haziran’da, ikinci
dönem atölyeler 18 Temmuz’da, üçüncü dönem atöl-
yeler ise 8 Ağustos’ta başlıyor.



F esleğen bitkisi alındığı zaman öncelikle
fidesini daha büyük bir saksıya aktar-
mak gerektiğini söyleyen Arısoy, "Sak-

sının içerisine humuslu dediğimiz organik,
maddece zengin toprak ve süzek yapıda olan
suyu rahatla aktarabileceğimiz, altı delikli, ta-
bağı olan bir saksı kullanmalıyız. Bitki besin
maddesine ihtiyaç duyduğu için alt yapraklar-
dan başlayarak sararmalar olabilir. Küçük
besin ve yaprak destekleri verebilirsiniz. Bal-
konunuzda, cam önlerinde çok hızlı su kaybı
yaşayabilir bu sebeple sulama düzenimize
dikkat etmeliyiz. Bitkileri sularken çok fazla
sulamamaya dikkat etmeliyiz. Bitkilerimizi
büyüttüğümüz zaman 15-20 cm ince makas-
larla yavaşça dallarından kesip kurutabiliriz.
Yıl içerisin de çay, baharat olarak 
kullanabiliriz" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Tınmaz, mis gibi kokusuyla dikkatleri üzerine
çeken fesleğenin faydalarına yönelik ise şun-
ları söyledi: "Hazımsızlık ve mide krampla-
rına karşı etkilidir. Mide bulantısını kısa

sürede geçirir. Anti
stres etkisi vardır.
Sinirlilik, uyku-
suzluk, stres ve
depresyona karşı
etkilidir. Epilepsi,
migren ve baş ağ-
rısı tedavisinde
faydalıdır. Bal ve
zencefil ile kaynatıl-
dığında solunum yolu
hastalıklarına iyi gelir.
Grip, astım, bronşit gibi ra-
hatsızlıklara karşı etkilidir. Bal-
gam söktürücüdür. A vitamini
bakımından zengindir. Bu sayede ağız
boşluğu ve akciğer kanserine yaka-
lanma riskini düşürür. İçeriğinde bulu-
nan K vitamini sayesinde kemiklerin
güçlenmesine yardımcı olur. Fesleğen
suyu, mantar gibi deri hastalıklarının
tedavisinde kullanılır. Demir, manga-
nez, potasyum ve bakır mineralleri ba-
kımından zengindir. Böcek ve arı
ısırıklarında fesleğen suyu tedavi
amaçlı kullanılabilir."
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SELVİ SARITAÇ

“Halkı kendinden 
geçmiş ve aptal

yapmak”

D incilik, aşiretler, şeyhler, isyanlar, İslam
dünyası için içeriden ya da dışarıdan bi-
rileri tarafından hep “kader” olarak

kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, bu uydu-
rulmuş/oluşturulmuş zoraki kaderi elinin tersiyle
kaldırıp atmıştır. Bağımsızlığı paravan yaparak
köleleştirenler, dini ve dinciyi maşa olarak kulla-
nanlar bu nedenle sevmezler Atatürk’ü!

Atatürk Nutuk’ta, ulusal mücadelede karşıla-
şılan “açık ve gizli” güçlükleri anlatırken “gele-
cek kuşaklara ibret ve ders olacak nitelikteki”
belgeleri de sunar. Bunların içinde; İngiliz Mu-
hipler Cemiyeti’nin sözde lideri Sait Molla’nın
Rahip Frew’a gönderdiği, buram buram ihanet ve
maddiyat kokan 12 mektubu da vardır. Mektup-
ların içeriğine bakılırsa; Müslüman ecdat Osman-
lı’nın o günkü hükümeti, iç isyanlar çıkarmak
için çalışan, politik entrikalarıyla bilinen bir
“Hristiyan rahip” ten aldığı talimatlarla iş 
görmektedir.

Nutuk’ta Mustafa Kemal Paşa’nın, Rahip
Frew’a yazdığı mektup da yer alır. Son satırları
şöyledir: “Fakat, bu konuda tuhaf olması bakı-
mından şunu da bildirmek zorundayım ki, siz bir
din adamı olarak siyaset manevralarında, özel-
likle öldürüşmeye (özgün metinde vuruşmak an-
lamına gelen mukatele kelimesi kullanılmıştır)
varacak durumlarda rol oynamak hevesine kapıl-
mamalıydınız…”

Mustafa Kemal Paşa’nın “din adamı olarak
siyaset manevralarında, özellikle öldürüşmeye
varacak durumlarda rol oynamak” ifadesi, tüm
zamanların en büyük belasına da bir dikkat çe-
kiştir ve bu belanın son örneğini dini paravan
yapan FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi ile görmüş
bulunuyoruz. (2016)

Yayılmacı (emperyalist) güçlerin temel kışkır-
tıcı malzemesi etnik köken ve özellikle de dinci-
liktir. Yerleşik düzeni korumak isteyen aşiretler
ve tarikatlar da güç kaybetmemek için halkı,
“din elden gidiyor” söylemiyle hep kışkırtmışlar
ve dış güçlerle iş birliği içinde olmuşlardır. Bu
dün böyleydi, bugün de böyledir. Cumhuriyet ku-
rulur kurulmaz yaşanan, emperyalizmin hizme-
tindeki dinci isyanlar belleklerimizdedir ancak
Mustafa Kemal için bunun öncesi de vardır. 

1908 yılına gidelim ve o günlerin Mustafa Ke-
mal’i neler yapmış, hatırlayalım, hatırlatmaya
çalışalım.

23 Temmuz’da Manastır’da II. Meşrutiyet ilk
kez ilan edilir. Aynı gün Rumeli’nin diğer şehirle-
rinde de ilan edildiği görülecektir. İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti, 1876 Anayasası’nın yeniden
yürürlüğe konması ve kapatılan Meclis’i toplan-
tıya çağırması için aylardır Abdülhamit’e baskı
yapmaktadır. Haber İstanbul’a ulaşır. Abdülha-
mit de 23/24 Temmuz gecesi Meşrutiyet’i resmen
ilan etmek zorunda kalır. II. Meşrutiyet ilan edil-
diğinde Mustafa Kemal kolağası göreviyle Sela-
nik’te askerî görevini sürdürmektedir. Diğer
yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde ça-
lışmakta ve İstanbul’daki siyasî gelişmeleri 
izlemektedir. 

II. Meşrutiyet o günler için büyük bir devrim-
dir ama Mustafa Kemal, yapılanları yeterli gör-
mez. Ona göre, memlekette daha büyük ve köklü
değişiklikler yapılmalıdır. Mustafa Kemal’in gö-
rüşleri İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen-
lerinin görüş ve düşünceleriyle pek uyuşmaz
ancak o, uyarılarını sürdürmekte kararlıdır.

Ağustos geldiğinde, Mustafa Kemal, Sela-
nik’ten gizlice Bosna’ya gönderilir. Avusturya-
Macaristan hükümeti Bosna-Hersek bölgesine
asker yığmaktadır. Mustafa Kemal’in görevi bu
girişimler hakkında bilgi edinmektir. Diğer yan-
dan, II. Meşrutiyet aleyhine kışkırtılan Trablus-
garp halkının Temmuz-Ağustos ayları boyunca
gösterileri durmamıştır. Arka planda, tutukluları
da tahrik ederek genel af çıkarılmasını isteyen
bazı şeyhler vardır. Osmanlı Devleti’nin atadığı

idarecilere karşı tepki artmaktadır. Mustafa
Kemal Eylül sonunda İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’nin Merkez Komitesi tarafından görevlendiri-
lerek Trablusgarp’a gider. Askerî ve siyasî bazı
girişimlerde bulunan Mustafa Kemal, ordunun ve
devlet otoritesinin bölgede hâkim olmasını sağlar.

Ekim ayında, Trablusgarp’taki Fransız Konso-
losu, Fransız Dışişleri Bakanlığı’na şu raporu
geçer: “Muhtemelen Selanik İttihat ve Terakki
Komitesi üyesi olan bir Türk subayı, birkaç gün-
den beri bu civarda olup bitenler ve kişiler hak-
kında soruşturma yapmaktadır. Kendisinin daha
şimdiden birçok yüksek memur ve eşrafı anaya-
saya ve onun başlıca ilkelerine sadakat yemini
yapmaya davet ettiği, hürriyet ilkesi konusunda
dindaşlarının menfi davranışıyla veya hiç değilse
bazı tereddütleriyle karşılaştığı söylenmektedir.”

Fransız Konsolosu, rapordan birkaç gün sonra
ikinci bir rapor yazacak ve şöyle diyecektir: “…
Selanik İttihat ve Terakki Komitesi üyesi Yüzbaşı
Kemal Bey, İngiliz ve İtalyan meslektaşlarımı ol-
duğu gibi, beni de ziyaret etti. Kendisinin ziyare-
tini iade ile bir görüşme yaptım.”

Trablusgarp’ta güvenliği sağlayan Mustafa
Kemal, Bingazi’ye geçer. Burada, elindeki kuv-
vetlerle, II. Meşrutiyet’e isyan halinde olan aşiret
reisi Şeyh Mansur’un evini sarar, şeyhi teslim ol-
maya zorlar ve bölgede devlet otoritesini yeniden
sağlar.

1908 yılının 29 Ekim’inde, Kolağası Mustafa
Kemal’in Hanya’da yayınlanan İstikbal gazetesi
için kaleme aldığı mektubunda ise şu satırlar yer
alacaktır: 

“Millet fertleri arasında bölücülüğü değil, bir-
lik ve beraberliği temine; birbirlerine intikam
duyguları yaratmaya değil, karanlık istibdat dev-
rinin kiri olan fena hislerin kalplerden atılmasına
yarayacak yararlı makaleler yayımlanmasına
gayret edilse gazetenizin şerefi yükselir, hizmeti
faydalı olur… Gazetelerimizde ahlakımıza yük-
seklik, hislerimize temizlik ve maneviyatımıza
kuvvet verecek makalelere yer verilmesini gör-
mek isteriz.”

Bu satırları, özellikle, yandaş olarak ifade edi-
len, hani şu; kişiler için önce şerefsiz manşetleri
atıp sonra da “u dönüşü” yaparak övgüler düzen
ya da talimatla “linç” kampanyaları başlatan
medya mensuplarına da iletmek isteriz.

Cumhuriyet ilan edilmiştir. Atatürk’ün hafı-
zası, yaşadıklarını ona elbette ayrıntılarıyla hatır-
latmaktadır. 30 Ağustos 1925’te Kastamonu’da
Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’nde yaptığı ko-
nuşmada şöyle der: “Efendiler ve ey millet, iyi bi-
liniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,
müritler, meczuplar memleketi olamaz. En
doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeni-
yetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için 
yeterlidir.”  

Ertesi gün Kastamonu’dan ayrılırken halka
yaptığı veda konuşmasında da şöyle diyecek-
tir: “… Tekkeler mutlaka kapanmalıdır. Türkiye
Cumhuriyeti, her alanda uyarıda bulunacak kud-
rete sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına
muhtaç değiliz. Biz uygarlıktan, bilim ve fenden
kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz, başka bir
şey tanımayız. Doğru yoldan ayrılmışların amacı
halkı kendinden geçmiş ve aptal yapmaktır. Hal-
buki halkımız aptal ve kendinden geçmiş olma-
maya karar vermiştir. Bunlar basit bir durum
gibi görünür; fakat önemi vardır. Biz, cihan ailesi
içinde uygarız. Her görüş açısından uygarlığın
gereklerini uygulayacağız.”  

“Halkı kendinden geçmiş ve aptal yap-
mak” 21. yüzyılda birilerinin niyet ve siyaseti
olsa da, iktidar mensupları sürekli aklımızla alay
eden söylemlerde bulunup iş ve oluşlar sergilese-
ler de Türk milleti olarak direnmekte kararlıyız.

“Millet fertleri arasında bölücülüğü değil, bir-
lik ve beraberliği temin” için kurulmuş olan Ata-
türk Cumhuriyeti’ni mutlaka geri kazanacağız!

cananmurtezaoglu@gmail.com

damgaweb@gmail.com

Canan MuRtezaoğlu

Zeytinburnu’nda ‘Hoş Geldin Bahar’ sloganıyla 12 yıldır yapılan Fesleğen Şöleni devam ediyor.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından mayıs ayı boyunca ilçedeki 13 mahallede
250 bin adet baharın müjdejisi kabul edilen fesleğen dağıtılacak. Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat 
Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz ise fesleğen yetişmenin püf noktalarını açıkladı

ZeytınBurnu 
fesleğen kokacak

Zeytinburnu 
Belediye Başkanı

Ömer Arısoy, sepet
uzatan vatandaşlara

fesleğen verdi. Arısoy,
“Zeytinburnu fesleğen

ile özdeşleşecek”
dedi.

Testiyi kırdı altınları kaptı
Kağıthane Belediyesi’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl süreyle ara verdiği Geleneksel Okçuluk Şöleni bu yıl
yeniden başladı. 21 Mayıs’ta Hasbahçe’de gerçekleştirilen festivalde okçular, atışlarıyla içinde 10 adet çeyrek altın
bulunan testiyi kırmaya çalıştı. İlk atışta testiyi kıran 19 yaşındaki Tuğçe Torun, ödülün sahibi oldu

kağıthane'de 25’inci kez
düzenlenen ‘Geleneksel Ok-
çuluk Şöleni’ renkli görüntü-

lere sahne oldu. Hasbahçe Güreş
Alanı’nda düzenlenen Okçuluk Şöle-
ni'ne Türkiye’nin dört bir yanından 60
sporcu ve izlemeye yüzlerce vatandaş
katıldı. Islık oku, hedef ve men-
zil atışları yapan okçular, çeşitli
modern ve geleneksel kategori-
lerde mücadele ederek hünerle-
rini sergiledi. Şölenin son
bölümünde okçular, içinde 10
çeyrek altının olduğu testiyi kır-
mak için yarıştı. Yarışın başla-
masından yaklaşık 30 dakika
sonra; sporcu Tuğçe Torun tes-
tiyi tam isabetle vurarak ödü-
lün sahibi oldu. Tuğçe
ödülünü, Kağıthane Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin'in elin-
den aldı.

Ata sporunu öğreniyorlar

Başkan Öztekin şölenin so-
nunda yaptığı konuşmada, ata
sporlarını Sadabad'da yaşattık-
larını belirterek şunları söyledi:
''Geçen hafta cirit, bu hafta ok-

çuluk müsabakaları gerçekleştirdik.
Haftaya da yağlı güreş müsabakaları-
mız olacak. Yanı sıra birçok ata sporu-
muzu da tesislerimizde çocuk ve
gençlerimize öğretiyoruz. Spor okulla-
rımızda binlerce evladımız ata sporla-
rında yeterlilik kazandı. Tuğçe

kardeşimi de tebrik ediyorum. Genç
yaşında akranlarına ve kardeşlerine
örnek oldu.”

Kendilerini geliştirecekler

Okçuluğa henüz 8 yaşında başladığını
ifade eden Tuğçe Torun, daha oku at-

madan önce kazanacağının içine doğ-
duğunu söyledi. Okçuluğu çok sevdi-
ğini ve bu tür festivallere katılmaktan
mutlu olduğunu da belirten Torun,
“Aslında ben okçuluğa iki yıl ara ver-
mek zorunda kaldım. Bu yüzden bu-
raya gelirken aslında atış için çok da bir

şeyim yoktu. Bu
iki sene içindeki
ilk yarışmam.
Testiyi de Allahın
hikmeti midir bi-
lemem, ben kır-
dım. Bu yüzden
de çok mutlu-
yum. İçinden
çıkan hediye ile
kendimi okçuluk
alanında gelişti-
receğim. Verdi-
ğim aradan
sonra tekniğimi
güçlendirmek is-
tiyorum. İnşallah
ilerde milli ta-
kıma da girip ül-
kemi temsil
ederim” dedi.
ARİF ELMAS

Bağımlılığa karşı
pedal çevirdiler
Bağımlıklamücadelede farkındalık yaratmayı hedefleyen bisiklet turu
etkinliği, Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 2 bin bisikletlinin toplanmasıyla
başladı. Bisiklet tutkunları Fatih'te başladıkları turda Çatladıkapı, Yeni-
kapı, Aksaray, Vatan Caddesi, Edirnekapı, Balat, Unkapanı Köprüsü,
Eminönü rotasında ilerleyerek, başlangıç noktasına geri döndü. Drone ile
görüntülenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet üstünde 18 kilometre pedal
çevirdi. Bisiklet turu sonrası, katılanlar arasında çekilecek kurayla, 10 ki-
şiye bisiklet hediye edileceği belirtildi. 

Zararlı alışkanlıklara karşıyız

Bisiklet turuna katılan Taner Aylar, "Güzel bir etkinlik. Hem spor yapıyo-
ruz, hem de zararlı alışkanlıklara karşı gençleri ve halkı uyarma amacı
olan bu etkinliğe zevkle katılıyoruz. Ben 35 yıldır bisikletçiyim. Türkiye'nin
çeşitli yerlerini dolaşıyordum. Şimdi bu grubumuz, Perşembe Akşamı Bi-
sikletçileri (PAB) adı altında gençlere ve bisiklete binenlere yardımcı olu-
yoruz. Bisikleti öğretiyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok
bisiklet olursa o kadar az araba olur. Buda bizi mutlu eder" dedi.

Bağımlı değil bağımsız ol

Katılımcılardan Jale Ak, etkinliğin gençlere bağımlılığın önüne, bağımsız-
lık koymayı hedeflediğini belirterek "Gençlerin en az bir spor branşıyla uğ-
raşmaları, bu olmuyorsa egzersiz yapmaları önemli. Spor akademisi
mezunuyum, 44 yaşına kadar işimi yaptım. 50 yaşında bisiklete başladım.
Bisiklet özgürlük. Yani bağımlı değil, özgürsünüz. Ayrıca arkadaş çevresi
çok güzel. İstanbul'da bisiklet sürmek bir ayrıcalık. Bisiklet yollarımız çok
güzel. Mutluyuz burada olmaktan" diye konuştu.   DHA

İstanbul'da Yeşilay'ın düzenlediği Yeşilay Bisiklet Turu'nun 10'uncusu Tarihi
Yarımada'da gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Yeşilay varsa Hayat Var' sloganıyla

birçok şehirde aynı saat 11.00'de başladı. İstanbul'da Fatih Sepetçiler
Kasrı'nda başlayan etkinlik havadan da görüntülendi



T ürkiye'de sapla samanı karıştırma ko-
nusunda uzman olan AKP bile artık
gerçekleri balçıkla sıvayama yetişemi-

yor. Örtemiyor. Nasıl örtsün ki acı gerçekler
hepimizin canını yakarken bir avuç insan pa-
rasına para katıyor.Katılan o parayı da yine
garip gureba olarak bizler ödüyoruz.Şimdi
yaşadığımız felaketin bir özetini açıklayalım.
DOSTLAR! 
ASLINDA ortada ne model var, ne de ted-

bir var. Böyle ne faizler düşer, ne enflasyon
düşer. Ortada sadece pansuman var, sadece
yama var. Doların yeşilini görünce gözleri
parlayan Nebati Bakan’ın, “Türk Lirası en
düşük seviyesinde, daha fazla ineceği bir yer
yok” demesinin üzerinden bu yana, 5 ayda,
Türk lirası Dolar karşısında yüzde 7 değer yi-
tirdi. Son bir yılda benzer ülkeler içerisinde,
parası dolar karşısında en çok değer yitiren
ülke Türkiye oldu. Türkiye’nin Kredi Temer-
rüt Risk Primi 700’ün üzerine çıktı. Risk
primi en çok artan ülke biz olduk. Savaştaki
Rusya’nın ardından riski en yüksek ikinci ül-
keyiz.

Paralar pul mallarımız buhar oldu

MART 2020 de asgari ücretle litresi 5.19
lira olan benzinden 447 litre alınırken 2022'de
4253 asgari ücretle litresi 23.86 olan benzin-
den ancak 178 litre alınabiliyor. Bununla ye-

tinmeyelim devam edelim. 2825 lira asgari
ücretle: 83 kilo Çaykur Çayı alırken, bu yıl
4253 lira olan asgari ücretle: 53 kilo çay alı-
nabiliyor. Aradaki 30 kilo çay 20 yıl iktidar
olanlar tarafından yok edildi.Bunu da böyle
bilin.Türkiye'yi uçuracaklarını söyleyenler, ül-
keyi ne yazıkki batırmaktan da beter hale ge-
tirdi. Şu anda yapılması geeken doğru olan
Türk parasının değer kazanmasıdır. Asgari
ücret arttı, ancak 2020’deki ücrete kıyasla
alım gücü dip noktada. Bu saatten sonra da
freni patlayan kamyon gibi bir yerlere çarp-
madan duramayacağız.DOSTLAR!

Delik yama tutmuyor 

BANKALARIN Kur Korumalı Mevduat
(KKM) hesaplarında 849 milyar TL'ye ula-
şan tasarruf stokunun devlete maliyeti döviz

yükseldikçe artıyor. Mart ve nisan aylarında
ortaya çıkan kur farkı sebebiyle KKM sahip-
lerine Hazine'den 16 milyar 255 milyon TL
ödeme yapıldı. Mayıs itibarıyla 14-14.50 lira
seviyelerindeki yatay seyri sona eren dolar
hızla yükselmeye başlayınca ortaya çıkan fa-
tura da kabardı. Finans uzmanlarının hesap-
lamalarına göre dolar 15 lira iken devlete 35
milyar lira maliyet yaratan sistemin faturası,
dolar 16 liraya dayandığında 88 milyar liraya
çıktı. Yani, 1 liralık kur artışı KKM'nin ka-
muya maliyetinin 53 milyar lira artmasına
yol açtı. Kurun 17 lira olması halinde maliyet
149 milyar liraya yükselecek Artış önlene-
mezse maliyet, dolar 17 liraya çıktığında 149
milyar liraya, 18 lira seviyesinde ise 206 mil-
yar liraya yükselebilir. KKM'de biriken top-
lam stokun kur ortalaması 13.87 lira iken,

mart ve nisanda vadesi gelenlerin
kur farkını alıp yeni kurla bağla-
dıkları hesaba katılınca güncel
ortalama 14.33 lira olarak he-
saplanıyor.

Gençlerin 
gülüşünü çaldılar

BAKIN DOSTLAR ! 19 Ma-
yısın 103. yıl dönümünde, bu beceriksiz yö-
netimin elinde gençlerimiz işsizdir. TÜİK’in
makyajlı verilerine göre dahi; bu ülkede çalış-
mayan, okumayan üç milyon genç vardır.
Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz, ev
genci olmuş, ailelerinin eline bakmaktadırlar.
Ev genci sayısı itibariyle, üyesi olduğumuz
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içe-
risinde, Kolombiya’nın ardından, ikinciyiz. 

Gençler umutsuz işsiz 

Bu ülkede analar, babalar, “Yeter ki evla-
dım okusun” diye yemiyor, evlatlarına yediri-
yor. Giymiyor evlatlarına giydiriyor.
Okutuyor. Ama üniversite mezunları da iş
bulamıyor artık. Her 100 işsizden 27’si üni-
versite mezunu. Üniversiteli işsiz sayısı, 1
milyonun üzerinde. TÜİK verileriyle 2021 yı-
lında, 18-24 yaş arasındaki gençlerin beşte
biri mutsuz. Oysa dört yıl önce, 2017’de,
gençlerin onda biri kendini mutsuz sayı-
yordu. Ucube saray rejimi fiilen hayata geç-
tikten sonra, 4 yılda, ülkemizde mutsuz
gençlerimizin oranı, ikiye katlanmış. AKP re-
jimi, gençlerimizin neşesini, gülüşünü ve
mutluluğunu çalıp götürmüş. Bugün ülke-
mizde her 100 gençten 8’i, eğitimini yarıda
bırakıyor. Eğitimden uzaklaşan gençlerimizin
yarısı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle okulunu
bırakıyor. Bu ucube yönetim insan sermaye-
mizi yok yere tüketiyor. Çalışabilen şanslı
gençlerimizi de, aldığı ücret ve maaşlar mutlu
etmiyor. 2017’de, çalışan her 100 gençten
31’i kazancından mutsuz iken, 2021’de çalı-
şan her 100 gençten 38’i kazandığıyla mutlu
olamıyor.

Konut kredisi yalanı 

Erdoğan  hükümeti, ülkeyi çok kötü yönetti.
Paramızı pul etti. Milletimizi hayat pahalılığına
ezdirdi. Bu koşullarda, gençlerimiz nasıl evle-
necek, nasıl yeni bir hayat kuracak kara kara
düşünüyor. Karı koca çalışan genç bir çiftin, bir
ev, bir araba alması artık hayal oldu. Ama iş
başındaki hükümet, milleti unutmuş, gençlerin
halini görmüyor. İşte uçan konut fiyatlarını dü-
şürmek için çıkardıkları son paket. İlk defa ev
alacaklara, 0,99 faizle 10 yıl vadeyle 2 milyon
lira kredi. Siz bunun aylık geri ödemesini he-
sapladınız mı? Allah aşkına! Ayda 28 bin 555
liralık kredi taksitini, ülkemizde kaç tane genç
ödeyebilir? Bunu ödese ödese dolar, avro kaza-
nan yabancılar öder.

Konut fiatları uçtu gitti

İnşaat maliyetleri uçmuş. Eldeki konut sayısı
azalmış. Sen kredi vererek, yabancılara konut
satanlara teşvik vererek, Türk vatandaşlığını
yabancıya eşantiyon diye vererek, talebi azdırı-
yorsun. Bu cahillik neticesinde, daha kredinin
lafı duyulur duyulmaz konut fiyatlarına zam
yağdı. “Fiyat düşüreceğiz” diye yola çıkan iş
bilmezler, konut fiyatlarını bu sefer roket gibi
uçurdu. Milletin sesine kulak vermiyorlar.
Metal yorgunu kadrolarıyla, çözüm üretemi-
yorlar. Milleti bırakmışlar, birkaç yandaşın pe-
şine takılmışlar, Türkiye’yi büyük bir barınma
krizinin kucağına atıyorlar.

Açlık krizi kapıda 

Beceriksiz, ehliyetsiz  kadroların elinde, ülke-
miz sadece barınmave döviz kriziyle değil; çok
ciddi bir gıda ve açlık kriziyle de karşı
karşıya.  İstanbul’un bazı ilçelerinde ekmek fi-
yatı 4,5 lirayı buldu. Bir litre karton süt, 20 lira
oldu. Bakkaldan süt alıyorsunuz, “Ne kadar?”
diye soruyorsunuz, bakkal, “Çok özür dilerim,
20 lira oldu” diyor. Sen niye özür diliyorsun be
esnaf kardeşim? Özür dilemesi gereken sen de-
ğilsin. Özür dilemesi gerekenler, 20 yıldır bu ül-
keyi yönetenlerdir. Daha doğrusu
yönetemeyenlerdir

Mazot yüzde 240 arttı

Traktöre konacak mazotun fiyatı yüzde 240
arttı. Akaryakıta hala zam üstüne zam geliyor.
Bugün İstanbul’da benzinin litresi 23 lira 86
kuruşa çıktı 24 liraya dayandı. Sadece çiftçi
değil, besici ve süt üreticisi de zamların altında
eziliyor. Besi yemi de, süt yemi de son bir yılda
yüzde 134 zamlandı. Bugün bir litre sütün raf-
taki fiyatı 20 lirayı geçtiyse, çiftçi üretemez hale
geldiyse, bir kilo kıyma 150 lirayı bulduysa,
bunun hesabı, bakkaldan, kasaptan, esnaftan,
tüccardan, manavdan, çiftçiden değil, çiftçiye
kanunla vermeyi taahhüt ettiği desteğin, bu-
güne kadar yarısını bile vermeyen, yanlış politi-
kalarıyla milli paramızı pul eden, AKP
yönetiminden sorulmalıdır. Bunlar; kendi gen-
cine, kendi esnafına, kendi çiftçisine, kendi
emekçisine, kendi emeklisine olabildiğince gad-
dar. Elin gencine, elin çiftçisine, Londra’daki
bir avuç faiz lobisine, yandaş müteahhitlere de
alabildiğine müşfik.

Besiciye 15 faiz lobisine 103 milyar

İlk dört ayda, bu ülkenin çiftçisine, besicisine
verdikleri toplam destek, 15 milyar 636 milyon
lira. Ama aynı dönemde dövize endeksli mev-
duat sahiplerini, kur hareketlerinden korumak
için bütçeden verdikleri para, 16 milyar 256
milyon lira. Buna bir de vazgeçtikleri 10 milyar
liralık vergi tahsilatını da ekleyin. Bu yılın ilk
dört ayında çiftçiye verdiklerinin 2 katını tek bir
kalemde, bir avuç mevduat sahibine verdiler.
Yine dört ayda, milletin alın terinden toplanan
vergilerle, faiz lobilerine ödedikleri para 103
milyar 973 milyon 521 bin lira. Tekrar ediyo-
rum: 103 milyar 973 milyon 521 bin lirayı faiz-
cinin, bir avuç tefecinin cebine kodular. Bütçe,
tek bir ayda 50 milyar lira açık vermiş. Bu,
Nisan ayları itibariyle en yüksek bütçe açığı.
Korkunç bir rekor…
SON SÖZÜMÜZ; BU topraklarda umut-

suzluğa yer yok! Biz; “Umutsuz durumlar yok-
tur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman
umudumu yitirmedim” diyen, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ASKERLERİYİZ

6 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr KÖŞE YAZISI

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

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HacIHaSaNOğLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVaN

Dilek BOZKURT 

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
anıl BODUÇ

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık a.ş. adına
Mehmet MERT

23 MAYIS 2022 PAZARTESİYIL:18 SA YI: 5348

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

REKLAM, ABONE VE REKLAM HABER: 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 975 32 26  

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIş

asker aVşaR

İstihbarat  
Selvi SaRITaÇ 

Tahsin GüNER

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye cad. Beylicium aVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTaNBUL Tel:+90 0212 871 36 06

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TaNIş

Dağıtım: 
Turkuvaz - şenol YENE 
Salih DOğaN - ali Burhan
SİMSaR - ayhan İKİZ -
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Haber Merkezi: 
Mustafa DOLU - Merkez
Nergiz DEMİRKaYa - ankara
Bahadır SüGüR - Politika
Neşe MERT - Dış Haberler
Zeynep VURaL - Kültür, Sanat
Yakup TEZcaN - Spor
Fatih POLaT - Merkez
Osman KÖSE - Merkez
Taylan DaşDÖğEN - Merkez
Semanur POLaT - Merkez

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Reklam Koordinatörü
Yasemin GÖREN

0532 231 68 40

Ekonomi biliminin köküne kibrit suyu
döken iktidar ve çevresi, nasreddin Hoca
fıkrasına benzeyen, sözde bir modelle,
Türkiye ekonomisini perişan etti. Güya fa-
izler inecek, döviz kuru artacak, ihracat
şahlanacak, cari açık kapanacak, rezerv-
ler artacak, döviz kuru dü-
şecek, enflasyon da
gerileyecekti Sonuç ne
oldu? merkez Bankasının
önce kasasını boşalttılar.
Yetmedi faizi indirdiler. milli
paramızı pul ettiler. Buna
rağmen faizleri indirdiler
cari açık rekorlar kırdı. orta
Vadeli Programda, yılın ta-
mamı için öngörülen cari
açığa, nisan ayında ulaştı-
lar. Sadece cari açığın fi-
nansmanı için, 8 milyar
dolara yakın rezervimizi
erittiler.

Fransız yazar Honore de
Balzac’ın dediği gibi; “Akıl-
sız insanlar, güzel topraklar-
dan beslenen zararlı otlara
benzer.” AkP Hükümetinin
akıldan azadeliği de bu
güzel toprakları zararlı bir ot
gibi sardı. Ülkemizin bere-

ketini kaçırdı. Ama bunlardaki akılsızlık bir
değil, yüz değil, bin değil Bir kuru inat uğ-
runa, eşi, dostu zengin etmek uğruna,
imar planlarında bile yer almayan bir
proje için, Atatürk Havalimanı’nın pistle-
rini kırmaya başladılar.

Devlet ihtimalle yönetilmez. Akılla ve
bilimle yönetilir. Bunlarda akıl olsa, izan
olsa milleti perişan ettikten sonra, bir de
üstüne çıkıp, “Ekonomide son iki yılda
gösterdiğimiz büyük başarı tüm dünya ta-
rafından takdir ediliyor” demezler. millet

ekmek kuyruklarındaymış, et alamaz hale
gelmiş, bebekler süt içemiyormuş, çocuk-
lar beslenemedikleri için kansız kalıyor-
muş, millet faturalarını ödeyemiyormuş,
elektriksiz kalıyormuş, ne gam… nebati
Bakan için bunların hiç bir önemi yok. 

Bu bilgisiz, beceriksiz yö-
netim, ne paramızın pul ol-
masını önleyebilir, ne de
enflasyonu dengeleyebilir,
milletin yarasına falan hiç-
bir şekilde merhem olamaz.
Sorunun sebebi olanlar çö-
zümün adresi olamazlar
çünkü. iPSoS ’un 11 ayrı ül-
kede yaptığı anketin sonuç-
ları ortada. milletimizin
yüzde 80’i yaşadığı ekono-
mik sorunların sebebinin,
hükümetin izlediği ekonomi
politikaları olduğunu söylü-
yor. Anket yapılan 11 ülke
içinde enflasyonun sorum-
lusu olarak, ülkeyi yöneten
hükümeti gören vatandaş
sayısının en yüksek olduğu
ülke Türkiye. Biz hep söylü-
yoruz. milletimiz olan biteni
görüyor. Yapılanlara notunu
da veriyor. 

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com

ULKEMIZIN
BEREKETI KACTI 

Bakkal bile böyle yönetilmez



İ stanbul’da yapılan rüşvet operasyo-
nunda gözaltına alınan ve aralarında
Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta

memurları ile gıda mühendislerinin de bulun-
duğu 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam
224 kişi gözaltına alınmış, aralarından 32 kişi
ise tutuklanmıştı. Kadıköy Belediyesi Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı, operasyona ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Odabaşı, "Öyle bir algı
yaratıldı ki 'Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişi
gözaltına alındı' diye. Böyle bir şey yok. Daha
doğrusu ne var ne yok biz bilmiyoruz. Bana
soru sorduklarında 'bakalım' diyordum çünkü
bize bir bilgi verilmedi. Herhangi bir bildi-
rimde bulunulmadı. Operasyon yapıldıktan
sonra sadece bazı belediyenin yapmış olduğu
işlemlerin dosyası istendi. Biz onları gönder-
dik. Oradan gördüğümüz, avukat arkadaşla-
rımızdan edindiğimiz, serbest bırakılan
arkadaşlarımızdan duyduğum izlenim bana
göre içi boş, böyle bir operasyon yapılmadan
bize söyleselerdi biz zaten bu personel hak-
kında tahkikat yapar, savcılığa bildirirdik"
dedi.

Pazartesi dilekçe vereceğim

"Siyasi operasyonun bir parçası, itibarsızlaş-
tırma hareketi. İktidar bir şey üretemiyor, top-
lumdan koptu. Bu ancak bu şekilde izah
edilebilir, başka bir açıklaması yok. Ben pa-
zartesi günü savcılığa müdahil olma dilekçesi
vereceğim bakalım neymiş" diyen Odabaşı,
"Bu suçtan bu kadar tutuklamanın verildiğini
ilk defa gördük. 32 kişi tutuklandı. Örgüt şe-

ması dedikleri şeyde örgüt yok. Örgüt olabil-
mesi için Yargıtay'ın bir sürü kararı var. 3-5 ki-
şinin karışmış olduğu iddia edilen usulsüz
işler" diyerek devam etti.

Sayıştay raporunu açıklasınlar

Bu operasyonların belediye başkanlarına
doğru yönelip yönelmeyeceğine ilişkin soruyu
yanıtlayan Odabaşı şunları söyledi: "Bir siya-
setçi olarak söyleyeyim. İktidarın toplumdan
kopmaya başladıktan sonra doğal olarak kar-
şısında rakibini itibarsızlaştırmak, küçük dü-
şürücü bir çaba içerisine girdiler. Bunun
ötesine de gidebilirler çünkü pervasızca yapı-
yorlar. Canan Kaftancıoğlu davası da bunun
bir parçası. Belediye Başkanlarına karşı bir
gözaltı olabilir mi? Olabilir. Çünkü bir şeyin
olup olmaması, davanın, soruşturmanın iç-
eriğinden bağımsız... CHP'li bütün belediye-
lerde bir sürü müfettiş, her şey var. Zaten
bizim bütün dosyalarımızı, ihalelerimizi görü-
yorsunuz nedir bu korku? Ürküttükleri bir
yapı var. Hizmet eden, çalışan belediyeler var
tüm engellemelere rağmen. CHP'li ve AK
Partili bir belediyenin aynı konuda yapmış ol-
duğu işlemler Sayıştay raporunu açıklasınlar.
Gizlilik kararı olduğu için çok açıklayamıyo-
rum ama güleceğiniz kararlar var. Sayın
Mansur Yavaş kendisinden önceki döneme
ilişkin onlarca suç duyurusunda bulundu.
Sayın Ekrem İmamoğlu müfettiş görevlen-
dirdi, 31 dosyaya İçişleri Bakanlığı geldi el
koydu. Normalde tersi bir durum olsa bakan-
lığın kendi açması gerekirken, belediye 'sen ka-
rışma' dedi. Hani onlarla ilgili süreç? Bunları
biz yapsak üstümüze tankla tüfekle gelirlerdi."
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 
224 kişiye yönelik operasyonuna ilişkin konuşurken "
Belediye Başkanlarına karşı bir gözaltı olabilir mi? 
Olabilir. Çünkü bir şeyin olup olmaması, davanın,
soruşturmanın içeriğinden bağımsız" dedi
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olABilir!
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HER ŞEY 

MÜMKÜN

Lider olarak kabul ederiz!
CHP'nin tarihi 'Milletin Sesi' mitingi bugün İstanbul Maltepe'de gerçekleştirildi. Mitingi
değerlendiren Demokrat Partili Cemal Enginyurt, "Son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu
kendini artık lider olarak, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor" dedi

CHP'nin tarihi 'Milletin Sesi'
mitingi bugün İstanbul mal-
tepe'de gerçekleştirildi. Mi-

ting, Halk TV'de gazeteci İnan
Demirel'in sunduğu Asıl Mesele progra-
mında değerlendirildi. Programa Demo-
krat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt
da katıldı. Enginyurt,
mitingin hazırlık süre-
sinin kısa olduğunu
ancak çok coşkulu ol-
duğunu belirterek mi-
tinge DP'nin de bütün
teşkilatlarıyla katılım
sağladığını ifade etti.
"Altı ay öncesinde
kadar sayın Kılıçda-
roğlu, Cumhuriyet
Halk Partisi'nin Genel
Başkanı'ydı" diyen En-
ginyurt, son altı ayda
Kılıçdaroğlu'nun
CHP'ye bir lider oldu-
ğunu ve bugün de bu

mitingle de tescillediğini belirtti.

Türkiye kabul ediyor

Kılıçdaroğlu'nun Et Balık Kurumu'nun
SADAT'ın TÜİK'in kapısına gitmenin ve
Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasına
karşın 'gereken' tepkiyi göstermesi gibi

olaylardan bahseden En-
ginyurt,"Bütün bunlara
baktığımız son altı ay içe-
risinde, Sayın Kılıçda-
roğlu kendini artık lider
olarak, biz de kabul edebi-
liriz, Türkiye'de kabul edi-
yor"dedi. Kılıçdaroğlu'nun
artık iktidar adayı bir
genel başkan olmadığını
söyleyen Enginyurt,"Mil-
let İttifakı'nın iktidarında
söz sahibi olacak bir lider
konumundadır. Dolayı-
sıyla cumhurbaşkanı
sdayı olabilir mi, olabilir"
dedi.

Anketlerle 
ilgilenmiyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, anketlerde partisine
çıkan oy oranıyla ilgili soru üzerine İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmiyorum.
Bizim anketlerimiz sokaklar" dedi. Seçime tek gireceklerini söyleyen
İnce, "ama son düzlükte duruma bakarız" diye konuştu

MeMleket Partisi
Genel Başkanı Mu-
harrem İnce, Gire-

sun'da bir otelde düzenlendiği
basın toplantısında gündeme iliş-
kin açıklamalarda bulundu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO üyeliğine karşı çık-
masını değerlendiren İnce,
hükümetin bu konudaki tavrını
desteklediklerini belirtirken "Ama
uyarıyorum, ABD'nin PYD'ye ver-
diği silahları geri alsın diye direti-
yorsanız destekliyoruz.
'Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs
Rum Yönetimi enerji
anlaşmalarında eşit
hakka sahip olsun'
diyorsanız destek-
liyoruz. Mısır ve
İsrail'in gazını
Anadolu'dan ge-
çirmek istiyorsanız
destekliyoruz. İs-
veç'in PKK'ya yar-
dımını
engellemek isti-

yorsanız destekliyoruz" dedi. İnce,
Türkiye'nin AB müzakerelerini
hızlandırmak için isteniyorsa da
alınan kararı desteklediklerini dile
getirerek, "Ama seçim yaklaştı,
kasa tam takır olduğu için 3-5
kuruş para almak için muhalefet
yapıyorsanız iki elimiz yakanızda-
dır. Türkiye'nin onurunu kırdır-
mayın, onurunu zedelemeyin"
diye konuştu. Anketlerde partisine
çıkan oy oranıyla ilgili soru üze-
rine İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmi-
yorum. Bizim anketlerimiz
sokaklar, sokaklarda gördüğümüz

yaklaşımlar. Siyasi partiler-
den para alınarak yapılan

anketler kamuoyunun
nabzını tutmak için
değil, kamuoyunu et-
kilemek için yapılmış
anketler." ifadelerini
kullandı. İnce, mu-
halefeti neden eleştir-

diği yönündeki soruya
da "Ben Türkiye'yi gezi-

yorum, kararsızlar

Kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı

olacaK!
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,
'Elazığ Buluşması'ndaki konuşmasında,
"Partimizin genel başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin
cumhurbaşkanı yapacağız” dedi
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çok sayıda
partilinin de hazır bulunduğu, CHP Elazığ İl
Başkanlığı'nca düzenlenen 'Elazığ Buluşması'na
katıldı. Burada konuşan Erol, 'Millet İttifakı' ola-

rak ülke yönetimine
talip olacaklarını
dile getirerek, “Par-
timizin genel baş-
kanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu bu
ülkenin cumhur-
başkanı yapacağız.
'Millet İttifakı' ola-
rak bu ülkenin yö-
netimine talip
olacağız ve bu ül-
keyi yöneteceğiz,
devlet liyakatıyla
yöneteceğiz. Nasıl
yöneteceğiz? Huku-
kun üstünlüğü ile

yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? 84 milyon
yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı du-
yarak ve anayasal güvence altına alarak yöne-
teceğiz” diye konuştu.  DHA

yüzde 30 olmuş, şu anda millet umudu muhalefette
görüyorsa muhalefet partilerinden birinci parti olan
var mı? Ben görmüyorum, görüyorsanız bunu sokağa
sorun" cevabını verdi.

CHP yanıtı

CHP'de 42 yıl hizmet ettiğini belirten İnce, şunları kay-
detti: "Gençlik kollarından Cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğına... Yollarımız ayrıldı, arkadaşlarımıza da başarılar
diliyorum. CHP ile bir sorunum yok benim, CHP'nin

yöneticileriyle sorun yaşadım. Tabandaki
insanlar benim canım, ciğerim, biz on-

larla birlikte ter akıttık, kadın kolla-
rıyla, gençlik kollarıyla, ilçe
yöneticileriyle, il yöneticileriyle.

Onlar benim canım, ciğerim. Ben
tepe ile sorun yaşadım. Başkalaş-

tırdılar, ilkelerinden uzaklaştırdılar,
sorunumuz orada bizim yoksa

başka bir sorumuz yok." İnce, "Se-
çime tek mi gireceksiniz, bir ittifakta

yer almayacak mısınız?" sorusunu da
"Tek gireceğiz evet, yer almayacağız ama

son düzlükte duruma bakarız." şeklinde cevapladı.



U zun çalışma süreleri, hız baskısı ve
kalitesiz ekipmanlarla neredeyse iş
güvenliği önlemleri olmadan çalı-

şan motokuryeler birçok iş kazası geçiriyor, iş
cinayetlerinde ölüyor. Motokuryeler uzun
saatler çalıştıklarını, ucuz ve kalitesiz ekip-
man kullanmak zorunda kaldıklarını anlatır-
ken, Motorkurye Federasyonu Başkanı
Çağdaş Yavuz, mesleklerine ilişkin bir yasa-
nın yapılmasının şart olduğunu söylüyor.
Motosikletli kuryelerin çalıştıkları firmalara
göre çalışma şartlarının da farklılaştığını
ifade eden Barış yaygın olan sistemde yaşa-
nanları şu şekilde anlatıyor: “Ekipmanları
kuryelerin kendileri alıyor. Bu da kaza oran-
larını artırıyor. Motorları kendi motorları ol-
duğu için bakım yaptıramıyorlar, çünkü
yaptırdıklarında da parası kendi ceplerinden
çıkıyor. Zaten ne kadar kazanıyorlar ki bir de
motora bakım yaptırsınlar. Bazı arkadaşları-
mız maddi yetersizlikten dolayı, kaliteli bir
kask almak yerine kaska kaplama yaptırıyor
ve yeni gibi görünüyor. Zaten ülkemizde her
gün bir şeylere zam geliyor. Son zamanlarda
motokuryelerin ölüm oranlarında artış var,
bence artmaya da devam edecek. Bunların
yanı sıra çok fazla işi bilmeyen insan da var.
İşverenin de işine geliyor çünkü sonucunda
ona bir ceza, yaptırım yok. Bunların önüne
geçilmesi lazım.”

Günde 11 saat çalışıyorum

Motosikletli kuryelerin geçtiğimiz aylarda
yaptığı eylemlerde öne çıkan güvenli ve gü-
venceli çalışma taleplerinin olduğunu anla-
tan Barış, “Bizler güvenli ekipman, güvenli
sürüş istiyoruz. Örneğin ben günlük 11 saat
çalışıyorum. Sosyal hayat yok. Evli ve ço-
cuklu olsan bu durum ultra zor. Biz moto-
sikletli kuryeler olarak eylemler yaptık.
Bildiğim kadarıyla sadece bir tane şirket açık-
lama yaptı. Onlar da koşullarını söyleyip
‘Bizim koşullarımız bunlar, çalışmak isteyen
arkadaşlarımıza kapımız açık’ dediler. Benim
çalıştığım şirkette çalışan motosikletli kurye-
ler ve farklı şirketlerdeki motosikletli kuryeler
hâlâ bekliyor. Üstelik motosikletli kuryeyle
teslimat yapan bir firmanın 24 saat çalışma
izni yok ama 24 saat çalıştırıyor. Bunun se-

bebi de sabah 07.00’den gece 00.00’ye kadar
çalıştırma ruhsatını örneğin 20 bine aldıysa
24 saat çalışma ruhsatını 100 bine alacak ol-
ması. O parayı vermektense illegal olarak ça-
lışıyorlar. Bunu internet sitesinden görmek
de mümkün oluyor üstelik” diye konuştu.

Vergiler kalksın hayata tutunalım

Motosikletli kuryeliğin az tehlikeli meslekler
grubundan çok tehlikeli meslekler grubuna
alınması gerektiğini vurgulayan Motorkurye
Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, Evren-
sel'e yaptığı açıklamada “Kuryelik mesleğine
yasal mevzuat getirilmesi, meslek tanımının
yapılması, bir standart getirilmesi ve bizim
ekipmanları daha ucuza almamız gerekiyor.
Koruyucu ekipmanlar çok pahalı. Bu ekip-
manlardaki vergilerin hepsi bizim kaldırama-
yacağımız yükler. Örneğin 2 bin liraya
alabileceğimiz bir kaskı 8-9 bin liraya alma-
mız gerekiyor, onu da alamıyoruz zaten.
Devlet bu konuda bize bir kolaylık sağlamı-
yor. Vergileri sıfırlasa bizi hayatta tutacak
ekipmanları çok rahat bir şekilde alabiliriz.
İstanbul’da ölen motokurye kardeşimiz bari-
yerlere çarpıyor ve kaskı ortadan ikiye bölü-
nüyor. Biz kalitesiz bir kask kullanmak yerine
kaliteli kaskları alabilseydik bizi hayatta tut-
maz mıydı? Hazine ve Maliye Bakanlığının
ve Ticaret Bakanlığının bu vergileri kaldır-
ması gerekiyor. Kaldırsın ki biz hayata tutu-
nalım. Güvenli ekipman alamıyoruz, hayata
tutunamıyoruz” dedi.

Resmi verileri vermiyorlar

İnsanların trafikte motosikletli kuryeleri tanı-
masının çok önemli ve gerekli olduğuna de-
ğinen Yavuz şunları söyledi: “Biz trafikte
varız. Sadece paket değil, can da taşıyoruz.
Canımızı riske atmasınlar. Maalesef biz çok
riskli bir iş yapıyoruz. Denizli’de motosikletli
kurye kardeşimizi öldüren şoför denetimli
serbestlik aldı. Pandeminin başından itibaren
motokurye ölümlerini takip etmeye çalıştık
ama 300’den sonrasını sayamadık. Biz em-
niyetten, valilikten ve TÜİK’ten bütün verileri
istedik fakat art niyetli olduğumuzu söyleye-
rek bize verileri vermiyorlar. Bizler art niyetli
değiliz, biz kurye camiasına doğru bilgi ver-

mek zorundayız ve bilmek istiyoruz. Biz
kurye camiasına saygınlık kazandırmak,
standart getirme, çalışma standartlarını
refah bir düzeye ulaştırmak için çalışan kon-
federasyonuz. Bütün çabamız bu ölümleri
en aza indirmek, 50 cc’lik motorların piyasa-
dan çekilmesi ve e sınıfı kuryeler olmaması.
Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz.” 
HABER MERKEZİ
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S/NO ARABANIN      PLAKA MODEL     İHALE GÜNÜ        FİİLİ            MUHAMMEN  GEÇİCİ 
CİNSİ VE SAATİ DURUMU BEDEL TEMİNAT

1           KAMYONET   34 ZF 7035 FORD 
CONNECT

1- İhale; 13.06.2022 tarihinde Pazartesi günü, yukarıda belirtilen saatlerde Taşoluk Mahallesi Akbaba 
sokak No:3 Arnavutköy/İSTANBUL adresindeki İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı/Kaymakamlık
Toplantı Odasında İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- Yukarıda nitelikleri belirtilen Vakfımıza ait araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre 
‘’açık teklif usulü’’(arttırma) ile gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus hüviyet
sureti, muhtarlıktan alınmış 2022 yılı tarihli ikametgâh belgesi; (tüzel kişilerde ise, siciline kayıtlı olduğu oda
veya mesleki teşekkülden 2022 yılı içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli
yetki belgesi ve imza sirküleri) ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte ihale  saatine
kadar Arnavutköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir.
4- İhaleye ait şartname Arnavutköy İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında bedelsiz olarak
görülebilir.
5- İhaleye katılacakla, nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminatını Vakfımızın Ziraat Bankası
(TR030001001968505783035003) hesabına yatırarak, devlet tahlili ve hazine kefaletine haiz tahvillerini
muhasebeye vererek geçici teminat makbuzlarını temin edebilirler.
6- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
İLAN OLUNUR.

ARNAVUTKÖY İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
VAKFI BAŞKANLIĞINDAN SATILIK ARAÇ İLANI

İşçİler greve çıKtı
Gebze'de kurulu Neşe Plastik'te işçiler, toplu iş
sözleşmesinde patronun uzlaşmaz tutumu
sonrası anlaşma sağlanamayınca greve çıktı

toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde an-
laşma sağlanamayan Gebze Neşe Plas-
tik'te işçiler greve çıktı.Petrol-İş Kartal 2

No'lu Şube üyesi işçiler, Ototmotiv Yan Sanayi İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) bulunan
Neşe Plastik fabrikası önünde "Direne direne kaza-
nacağız" sloganları eşliğinde greve çıktı. Petrol-İş
Genel Başkanı Süleyman Akyüz'ün, sendika genel
merkez ve şube yöneticilerinin de katıldığı grevde iş-
çiler mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

Hakkımızı alacağız

Neşe Plastik İşçi Baştemsilcisi Sinan Arslanboğa,
haftabaşı Evrensel'e verdiği röportajda, şimdiye
kadar yapılan toplantılardan bir sonuç alınamadı-
ğını ve anlaşma sağlanamadığı takdirde 18 Mayıs
Çarşamba günü greve çıkacaklarını söylemişti. Neşe
Plastik patronunun enflasyon artı 950 liranın üstüne
çıkmayan teklifi üzerine işçiler bugün greve çıktı.
Neşe Plastik patronunun kendilerini önemsemeyen
bir tavır takındığını söyleyen Arslanboğa, "Enflasyon
artı 1300 lira brüt istedik, patron pazarlığa artı 500
lira ile başladı. En son yapılan toplantıda 1000 liraya
kadar düştük ama patron '4 haneli rakam veremem'
diye tutturdu, 950 lira verdi. Biz birçok isteğimizden
vazgeçtik, yeter ki işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oy-
namayalım dedik ama patronun tavrı hiç anlaşılır
değil. 50 lira vermekle batmaz, zarar etmez. Öyle
olunca bize de grev yolu gözüktü. Hakkımızı alana
kadar grevimizi sürdüreceğiz" dedi.
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Ekonomik
Ömrünü 

Doldurmuş

125.000,00 TL
(%1 KDV

Hariç) 

3.750,00 TL
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Bu meslekte belirli standartların olması
gerektiğini ifade eden Yavuz, “Nasıl ki bir
tır şoförünün 4 saatte bir 45
dakika mola vermesi gereki-
yorsa kuryelerin de motosik-
let üzerinde mola verecekleri
bir standart olması gereki-
yor. Bu meslekle alakalı bir
yasa olması gerekiyor.
Bunun için de meslek tanımı
yapılmalı. Başlı başınca el
değmemiş bir meslek. Bu
mesleğe devletin el atıp,
bizle de istişare ederek bir
standart getirmesi gerekiyor
çünkü en doğru bilgiyi biz verebiliriz. Sa-
hada biz varız, sokakların sahibi biziz.
Devlet sorsun biz anlatalım” dedi.

İş tanımı ve
yasa şart

Motorkurye Federasyonu
Başkanı Çağdaş Yavuz,
mesleklerine ilişkin bir
yasanın yapılmasının
şart olduğunu söyledi.
Yavuz, “Kelle koltukta

çalışıyoruz çok zor şartlar
altında çalışıyoruz.

Dolayısıyla mesleğimize
ilişkin yasal bir güvence

hak ediyoruz” dedi

Kim demiş erkek işi diye!
Sultangazi'de motokurye Merve Öznur Hüseynova, yaptığı kazaya rağmen motosiklet tutkusundan
vazgeçmeyerek mesleğini sürdürüyor. Çevresinden karşı çıkanlara inat, 1 yıldır motokuryelik yapan
20 yaşındaki Merve Öznur Hüseynova, sözlü tacizde bulunan sürücülerden dert yandı

Motosiklet tutkunu Merve Öznur
Hüseynova, ailesinden karşı çıkanlar
olmasına rağmen yaklaşık 1 yıl önce

motokuryelik yapmaya başladı. Geçtiğimiz ay

yaşadığı trafik kazası sonrası tedavi için hasta-
neye kaldırılan Hüseynova, sağlığına kavuştuk-
tan sonra tekrar işinin başına döndü. Yaşadığı
onca zorluğa rağmen mesleğini yapmaya

devam eden Merve
Öznur Hüseynova, bu
duruşu ile takdir topladı.
Motokuryeliğin son dö-
nemlerde gözde bir mes-
lek haline geldiğini
belirten Merve Öznur
Hüseynova, motosiklet
tutkusundan dolayı mo-
tokuryeliğe başladığını
söyledi. Hüseynova, mes-
leğe başladıktan sonra
kendisini tebrik edenlerin
yanı sıra sözlü tacizde
bulunanların da oldu-
ğunu dile getirdi.

Babam karşı çıktı

Hüseynova, "Motosiklet
tutkunu olduğum için 1
yıl önce motokurye ola-

rak çalışmaya başladım. Başta ailem olmak
üzere birçok kişi bana karşı çıktı. Babam, 'Bu
erkek işi, sen niye kurye olmak istiyorsun? Git
doğru düzgün bir iş bul, çalış' dedi. Benim için
en kolay iş kuryelik. Sürekli geziyorum, yeni in-
sanlarla tanışıyorum. İnsanlarla konuşmak, ar-
kadaşlık yapmak daha çok hoşuma gidiyor.
Bazı siparişlere gittiğimde müşteriler şaşırıp,
farklı tepkiler veriyor. 'Aferin' diyenler de oluyor.
Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi. Mesleki
olarak yaşadığı zorlukları anlatan Hüseynova,
"Çok sık kaza yapmıyorum. Bir kez kaza yap-
tım. O kazanın halen üzerimde korkuları kaldı.
Ailem yine, mesleğe devam etmeme karşı çıktı.
Ben onları ikna ederek, devam ediyorum" ifa-
delerini kullandı.

Erkeklerden neyimiz eksik?

Tüm kadınları motokurye olmaya davet eden
Merve Öznur Hüseynova, "Ölene kadar bu
mesleği sürdüreceğim. Bizim erkeklerden neyi-
miz eksik? Niye onlar yapsın, biz yapamayalım
ki. Hem cinslerime bu mesleği yapmaya davet
ediyorum. Düşe kalka öğrenecekler" diye 
konuştu. DHA

GOP park açılışı yaptı
Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bulunan Şehit Sezer
Yüksel Parkı, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından baştan
aşağı yenilenerek, modern haliyle hizmete sunuldu

Şehit Sezer Yüksel Parkı
açılışına Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan

Tahsin Usta, ilçe protokolü ve vatan-
daşlar katıldı. Başkan Usta, parkın
açılışını çocuklar ile birlikte gerçek-
leştirdi. Çocuklar, doyasıya eğlendik-
leri yeni parklarına kavuşmanın
sevincini yaşadı. 1.156 m²
alanlık parka; Gaziosman-
paşa Belediyesi tarafından
470 m² yeşil alan, 150 m²
çocuk oyun alanı, 4 adet
piknik masası, mini basket-
bol ve futbol sahası ile fit-
ness aletleri yapıldı.

Çocuklara 
armağan etti

Parkı, çocuklara armağan
ettiklerini ifade eden Baş-
kan Usta, "Burada bulu-
nan gençlerimiz ve onların
anneleri, çocuklara özel,
çocuklarla birlikte ailelerin

vakit geçirebileceği bir mekan haline
dönüşmesini talep etmişlerdi. Ancak
pandemi vesilesiyle bu tür çalışma-
ları askıya almıştık. İnşallah bu açılış
da bu sıkıntılı sürecin sonu olur. Ben
sizlere bu zamana kadar göstermiş
olduğunuz sabır, destek, duadan do-
layı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-

rum. Buranın da tekrardan hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum. Şehit
Sezer Yüksel Parkı olarak  yaşatıl-
ması noktasında da emek sarf eden
herkese bir kere daha teşekkür ediyo-
rum. Bu parkı çocuklarımıza arma-
ğan ediyorum" dedi.Yenilenen
parklarını çok sevdiğini söyleyen

Muhammet Hamza,
“Bu park çok güzel.
Bugün çok eğlendim.
Park önceden çok es-
kiydi, şimdi yeni-
lendi” diye konuştu.
Parkın açılışına gelen
Sude Naz Uçar ise,
“Oyun oynadım,
dans ettim, eğlendim.
Park çok güzel olmuş
basketbol ve futbol
sahası da var artık.
Çok daha güzel
olmuş” şeklinde 
konuştu. MUSTAFA
DOLU



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
Gençlik kolları tarafından Adana'da düzenlenen
ve 81 ilden yüzlerce araçla getirilenlerle dolan

Yeni Adana Stadyumundaki Gençlik Şöleni'ne katıldı.
Erdoğan, stadın içine girmeden önce stadın dışında bek-
leyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, “Bizim siyaseti-
mizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yok” dedi.
Konuşmasına “Gelin canlar bir olalım, sevelim sevile-
lim” diye başlayan Erdoğan, şunları söyledi: “Gençleri-
mizin arasına nifak sokulmasına rıza göstermeyeceğiz.
Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz. Bizi
ayırmaya çalışanlara meydanı asla terketmeyeceğiz. Bu
vatanı kavgadan medet umanlara bırakmayacağız.
Bizim siyasetimizde tahrik, gençleri sokağa dökmek yok-
tur. Milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur. Biz
nefreti öfkeyi husumeti körükleyen değil sevgiyi hoşgö-
rüyü kardeşliği kucaklaşmayı öne çıkaran bir geleneğin
mensuplarıyız.”

Türkiye'yi kimse bölemez

Türkiye'nin asla parçalanamayacağını da belirten Erdo-
ğan, “Bugün buraya sadece kucaklaşmaya değil raf
ömrü tükenmiş milleti bölmeye çalışan siyaset simsarla-
rına cevap vermek için de geldim. Türkiye'yi kimsenin
bölemeyeceğini haykırmaya geldim. Biz bu ülkeyi so-
kakta bulmadık. Emperyalistlere teslim etmeyeceğiz, ge-
rekirse 15 Temmuz gecesi gibi göğsümüzü tanklara,
silahlara siper edeceğiz ama istiklalimize leke sürdürme-
yeceğiz. Her bir evladımızı bağrımıza basacak koruyacak
ve kollayacağız. 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyo-
nun tamamını kardeşimiz bileceğiz. Türkiye olarak her
alanda önder, öncü ve lider olabilmemiz için bu kardeş-
lik ikliminin korunmasına ihtiyaç var. Ülkemizi Cumhu-
riyetimizin 100. yılında tüm dünyanın gıptayla baktığı
yer haline getirebilmek için sizlere ihtiyacımız var” dedi.

Erdoğan için rap şarkı

Yeni Adana Stadyumundaki Gençlik Şöleni, İstiklal

Marşı'nın okunmasından sonra , aralarında çeşitli olay-
larda şehit düşen AK Parti üyelerinin de resimlerinin bu-
lunduğu afişin tribünlerde açılmasıyla başladı. Bu sırada
33 bin 543 kişilik Yeni Adana Stadyumunda ses ve ışık
oyunlarıyla görsel şölen gerçekleştirildi. Görsel şölene,
Erdoğan için özel olarak bestelenen rap şarkı eşlik
etti.Yüreği yeten gelsinErdoğan'dan önce kürsüye çıkan
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan,
17/25 Aralık ve 15 Temmuz'a değindikten sonra, Cum-
hurbaşkanın önünde siper olacaklarını belirterek “Yüre-
ğiniz yetiyorsa buyurun gelin karşınıza çıkacak ilk gençlik
Ak Gençlik'tir.” dedi.

Akşener'i hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Sultan Abdül-
hamit hakkındaki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Meral
Akşener'i eleştirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Meral
hanım, sen kim Sultan Abdülhamit'e saygısızlık kim? Ve
o altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim üç tanesi
var ki bunlar Sultan Abdülhamit'e bugüne kadar laf söy-
letmemişlerdi şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular,
ne oldu bunlara da Sultan Abdülhamit'e laf atanlara
haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret eden-
lere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ilk sinyali
veriyorum.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i 
hedef alarak, "Meral hanım, sen kim Sultan Abdülhamit’e 
saygısızlık kim? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini 
bildirecektir. Bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum" ifadelerini kullandı

ZAYİ İLANI 
TR 34 – K -105248 TR 34- K- 129382 numaralı

evraklarımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
A101 Yeni Mağazıcılık A.Ş.

Mıllet hadlerını 
BıldıreceK!

“Karşımda Teknofest gençliğini görüyorum” di-
yerek konuşmasına devam eden Erdoğan, şun-
ları söyledi; “Sizlerle 2023 seçimlerine
yürüyoruz. Zeka, azim, iman sizde. Biz bu he-
defleri belirlerken eldeki imkanları değil karşım-
daki gençlere güveniyorduk. 2023
hedeflerimizin arifesine geldik. Türkiye gelecek
asra uzayda söz sahibi ülkelerden olacaktır. Biz

50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyo-
ruz. Bizim gençliğimiz Ayasofya' ibadete açılsın,
başörtüsüne özgürlük sloganlarıyla geçti. Şimdi
Ayasoyfa ibadete açık mı açık, başörtüsüne öz-
gürlük geldi mi geldi. 30 yaş sınırdı önce 25
yaşa sonra 18 yaşa indirdik. 18 yaş Türkiye'de
seçme ve seçilme yaşıdır. Şimdi sizlerin parla-
mentoya girme hakkı var bunu biz sağladık.”

Biz geleceği konuşuyoruz

Yaralara merhum

olun affedin!
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
mahkum yakınlarıyla buluştu. Af çağrısını yineleyen Sargül,
"Yaralı gönüllere merhem olmak için af istiyorum” dedi

tdP Genel Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, mahkum ya-
kınlarıyla partisinin Fatih

İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi.
Ailelerin sorunlarını dinleyen Sarıgül,
af çağrısını yineledi. Etkinlikte konu-
şan Mustafa Sarıgül, "Ben ülkemin
her köşesini geziyorum. Gittiğim yer-
lerdeki mahkum aileleri bana öyle
dertler ve haksızlıklar anlattılar ki ses-
siz kalamadım. Benim mahkumlarla
eskiden beri yakınlığım vardır. Ceza-
evlerinden çok mektup alırım. Bana
mahkumlardan öyle sorunlar ulaştı ki
susup oturamadım. Bu nedenle 9 Ni-
san'da bir af çağrısı yaptım. Maltepe,
Diyarbakır, Sincan, Osmaniye, Bakır-
köy, Tekirdağ, Zonguldak, Adana,
Konya, Ordu, Ümraniye, Kırıkkale,
Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Samsun
cezaevlerine gittim. Buralardan af
çağrısını tekrarladım. Bunu yapmaya
devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Türk kültüründe ve İslam dininde an-
nelerin önemini hatırlatan Sarıgül,
"Anne olmak zordur. Ama evladı ce-
zaevinde olan bir anne olmak daha
da zordur. Evladını demir parmaklık-
lar arkasında görmek zordur. Analar,

görüşe gider evlatlarını görür gelirler
ama akılları hep oradadır, gözleri hep
arkada kalır. Evlatlar içeride, anneler
dışarıda hapistir. Adana'dan Ordu'ya,
Diyarbakır'dan Tekirdağ'a kadar 400
bin km yol yaptıysak nedeni budur.
Nedeni mahkum analarıdır. Onların
gözyaşını dindirmek için yollarda-
yım" şeklinde konuştu.

Bir annenin duası yeter

Af konusuna siyasi olarak değil, vic-
dani olarak yaklaştığını belirten Sarı-
gül, "Ben af çıkarmanın kimin işine
yarayacağı hesabını asla yapmadım.
Ben oy kazanmak için değil, yaralı
gönüllere merhem olmak için af isti-
yorum. Adalet ve hakkaniyet için af
istiyorum. Babasına kavuşan bir yav-
runun sevinci, evlat hasreti çeken bir
ananın hayır duasını alsam o bana
yeter. Adaletsizliğe, haksızlığa uğra-
mış bir kişi için bile hak yerini bulsun
o bize yeter. Biz sadece bir af çağrı-
sında bulunmuyoruz. Af çıktıktan
sonra suça neden olan ne varsa on-
ları da düzeltelim diyoruz. Kanunla-
rımızda eksiklik varsa bunları gözden
geçirelim. İşsizlikle, eğitimsizlikle, ba-

ğımlılıkla mücadele edelim. Sabıka
kaydı düzenlemesi yapalım. İş bul-
malarına yardım edelim. İş bulana
kadar devlet yardımı sağlayalım.
Mesleki eğitim verelim. İş kurmak is-
teyenlere kredi desteğinde bulunalım.
Psikolojik danışmanlık hizmeti vere-
lim. Kader mahkumları, dışarı çı-
kınca temiz ve yeni bir sayfa açmak
ister. Ama işi yoksa, geliri yoksa, ba-
ğımlıysa ve yardım alamıyorsa nasıl
temiz sayfa açacak? Devlet af çıkara-
rak, güçlü ve adil olduğunu, aftan
sonra da destek vererek vicdanlı, şef-
katli ve merhametli olduğunu göster-
melidir" dedi.

Affet Türkiye

Annelere af konusunu gündemde tut-
maya devam edeceğinin sözünü
veren Sarıgül, "Eninde sonunda bu
konu Meclise intikal edecektir. Türki-
ye'nin gündemine gelen her af so-
nunda çıkmıştır. Allah'ın izniyle bu af
da çıkacaktır. Bu toplantı vesilesiyle,
buradan bir kez daha Türkiye'min
vicdanına sesleniyorum. 'Affet Tür-
kiye' diyorum" açıklamasında
bulundu. BARIŞ KIŞ

Kripto para
Başlarını
YAKTI!

İstanbul'da iddiaya göre bir kripto para
uygulaması üzerinden işlem yapan iki gencin
hesapları bloke edilerek, toplam 200 bin 
liraları buhar oldu. Konuya ilişkin çok sayıda
mağdurun olduğu iddia edilen olayda hesabına
giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Hakkınızda
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda
bulunulmuştur" uyarısıyla karşılaştı

istanbul'da iddiaya göre iki genç bir
kripto para uygulaması üzerinden al-sat iş-
lemi yaptığı esnada işlemlerinin uygunsuz

görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bı-
rakıldı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin he-
sapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu.
Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları
esnada ‘Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyu-
rusunda bulunulmuştur' mesajını gören gençler hayatı-
nın şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu
yargıya taşıyan iki genç haklarında bir suç duyurusu ol-
madığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları gö-
rüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı.
Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler,
yaklaşık 1 yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

150 binim içeride kaldı

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belir-
ten Eren Yıldırım, “Mahkeme kararı olmaksızın hesa-
bımı kapattılar. 150 bin lira param içeride kaldı ve 1
yıldır almak için çabalıyorum. Maalesef hiçbir gelişme
yok. Benim gibi onlarca mağdur var. İnsanların parala-
rına resmen el koyuyorlar. Bizi kötü niyetli işlem yap-
makla suçluyorlar. Biz al-sat dışında bir işlem
yapmadık. Özellikle gençlerin parasını bu şekilde ala-
rak savcılık, suç duyurusu gibi mesajlarla korkutmaya
çalışıyorlar. Avukatımız, savcılığa suç duyurusunda bu-
lundu. Süreç hala devam ediyor” dedi.

1 yıldır paramı alamıyorum

Mağdur olduğunu iddia eden Yusuf Balcı ise, “Benim
de 50 bin lira kaybım var. 1 yıldır paramı alamıyorum.
Kendileriyle iletişime geçtiğimizde herkese söyledikleri
gibi ‘kötü niyetli işlem yaptığımızı' söylüyorlar. Telefo-
numdan uygulamaya giriş yapmak istediğimde hesabı-
mın kapatıldığını ve hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na
şikayet oluşturulduğu yönünde bir uyarı görüyorum.
Bu durumu avukatımıza kontrol ettirdiğimde ise hak-
kımda bir şikayet olmadığını öğreniyorum. Bu şekilde
insanları sindirmeye çalışıyorlar. Sosyal medyadan
ulaştığımız kadarıyla söyleyebilirim ki onlarca mağdur
var ve yeni mağdurlar sürekli ekleniyor” diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Bayrağı ileri
taşıyacaklar
Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı kutlamaları kapsamında Hasköy
Sahilde Beyoğlu Gençlik Şenliği düzenledi. 
Açık havada gerçekleştirilen şenlikte; müzik
dinletileri, turnuvalar, yarışmalar ve çeşitli
etkinliklerle gençler doyasıya eğlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Be-
yoğlu’ndan Samsun’a doğru yola çıkarak
başlattığı Milli Mücadelenin 103. Yılı, Be-

yoğlu’nda özel etkinliklerle kutlandı. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı yer olan Galata
Rıhtımı’nda, 16 Mayıs günü anma programı düzen-
leyen Beyoğlu Belediyesi, 18 Martta İstiklal Cad-
desi’nde “Beyoğlu’ndan Samsun’a İlk Adım
Sergisi”ni vatandaşların beğenisine sundu. 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında
gerçekleştirilen etkinlikler Hasköy Sahilde düzenle-
nen Beyoğlu Gençlik Şenliği ile sona erdi. Açık ha-
vada gerçekleştirilen şenlikte; müzik dinletileri,
turnuvalar, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle binlerce
genç doyasıya eğlendi. 

Beşiktaş PDR
günleri başlıyor
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Beykent Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen
“Beşiktaş 3. PDR Günleri” başlıyor

Ruh sağlığı alanında değerli on konu ve ko-
nukla düzenlenecek olan “Beşiktaş 3. PDR
Günleri”, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdür-

lüğü ve Beykent Üniversitesi iş birliğinde 24-25 Mayıs
tarihlerinde yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sitesi ve
sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılar başvuru
formlarına ulaşabilecek. Eğitimler sonunda katılımcılara
e-sertifika verilecek. Ayın 24'ünde Kabataş Erkek Lisesi
Feriye Hamdi Sanver Salonu'ndaki programın açılış ko-
nuşmaları çerçevesinde 09.30'da Beşiktaş İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Özcan Türkoğlu, 09.35'de Özel Eğitim
Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu,
09.40'da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
09.45'de Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat
Ferman, 10.00'da Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz,
10.30'da Çocuk ve Oyun Terapisti Klinik Psikolog Meh-
met Teber birer konuşma yapacak. 
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AAvvccııllaarrssppoorr''uunn önceki gün

yapılan kongresinde Hasan

Şeker, kulüp başkanlığına seçildi.

Sosyal medya hesabından açık-

lama yapan Şeker, “Taraftar,

sporcu ve yönetici olarak görev

yaptığım, katkı sunmaya çalıştığım

kulübümüzde, beni bu göreve 

getiren üyelerimize teşekkür 

ediyorum” dedi.  I SAYFA 14

�

BBeeyylliikkddüüzzüü Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen Kırlangıç

Gençlik Festivali, ikinci gününde de

renkli görüntülere sahne oldu. Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

“Şu anda gençlerimiz Türkiye’de

gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir

kısmı umutlarını yurt dışında arıyor.

Biz bu ülkede

umudun asla

bitmeyece-

ğinden ha-

reketle bu
festivali

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

�

BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR!

İİssttaannbbuull Büyükşehir

Belediye (İBB) Başkanı

Ekrem İmamoğlu, AK Parti-

MHP grubunun oylarıyla

kabul edilen öğrencilerin

toplu ulaşıma yapılan yüzde

40’lık zamdan muaf olması

kararını veto etti. İBB 

Meclisi'nin Saraçhane'deki

başkanlık binasında başlayan

mayıs ayı oturumlarının

“Başkanlık ek teklifleri” 

arasında İmamoğlu'nun veto 

kararı da yer aldı. Öğrenci in-

dirimi kararı gelecek günlerde

İBB Meclisi'nde yeniden 

görüşülecek. I SAYFA 9

�

ÇÇeevvrree,, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapıla-

cak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından

paylaşımda bulundu. Paylaşımında “İstanbul Atatürk

Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük

millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayı-

yor” diyen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımı-

zın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için

hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini

kullandı. Millet Bahçesi yapılacağı açıklanan Atatürk

Havalimanı için 29 Nisan'da pazarlık usulü ile ihale

yapıldığı ortaya çıktı. Bu arada çok sayıda muhalif isim

millet bahçesine sert tepkiler gösterdi. I SAYFA 5

�

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

yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını

bildirdi. İş makinelerinin ise havalimanında beklediği görüldü

CCHHPP,, yerine Millet Bahçesi ya-

pılacağı duyurulan Atatürk 

Havalimanı'na giderek eylem yapa-

cak. İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-

tancıoğlu, sosyal medya hesabından

bugün Atatürk Havalimanı’nda

eylem yapacaklarını duyurdu. 

Kaftancıoğlu, “Bugün saat: 11.00'de

Atatürk Havali-

manına gidiyo-

ruz. Atatürk'e,

doğaya, kente

düşman olanlara

bir çift sözümüz

var. Doğa dostu

kurumlar ve kişi-

leri bekliyoruz”

ifadelerini 

kullandı.

�
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

RRuussyyaa''nnıınn saldırıları altında bulunan

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, bir

grup asker Azovstal çelik fabrikasında

mahsur kaldı. İstanbul'a gelen

bazı askerlerin eşleri ve anneleri

gözyaşları içinde askerlerin

kurtarılması için yardım istedi.

Toplantıda Ukraynalı şarkıcı

Ruslana da konuştu. Ruslana,

"Buradan medyaya sesleniyo-

ruz. Mariupol'da kalan askerle-

rimize yardım edin. Bu gün

gerçekten bir tarihi yaşıyoruz.

Son anları yaşıyoruz”  dedi. 

�

Kaftancıoğlu

eylem yapacak

HARCAMALAR KiM 

TARAFINDAN FiNANSE EDiLDi?

İİBBBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısında Ekrem 

İmamoğlu’nun Karadeniz Gezisi tartışıldı. AK Parti 

Meclis Üyesi Kübranur Uslu, “Amacınızın İstanbul'a hizmet

etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini,

adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kendi siyasi kariyer

planlamanız için kullandığınızı defalarca söylemiştik. Bu

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

makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla

İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.

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

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

lanıldıysa ne kadar kullanıldı?” sorularına cevap istedi. 

�

BiR TEK KURUŞ KAMU 

KAYNAĞI HARCAMAMIŞTIR

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

yalı, “Bayramlarda herkes memleketine gider, baş-

kan da memleketine gitmiştir. İBB başkanı olduğu dönemde

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

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

hakkında da açıklama yapan Balyalı, “Başkanımız

makam aracının bile yakıtını kendi karşılıyor. Gezide bir

tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Başkanımız

kendi masraflarını kendi karşılamıştır” diye konuştu.

Balyalı, “Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi

görev yaptığı il ya da ilçenin dışına çıkarak başka bir ili

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

�
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KARSILADIK!
Canan Kaftancıoğlu

MUHALEFETE SESLENDİ

DDEEVVAA Partisi’nin Bakırköy İlçe

Kongresi yapıldı. Kongreye katı-

lan tüm delegelerin oyunu alan mev-

cut başkan Gökhan Yılmazer, yeniden

ilçe başkanı seçildi. Kongre dünyaca

ünlü keman virtüözü Canan Ander-

son’un resitaliyle başladı, birlik ve be-

raberlik mesajlarıyla son buldu.

İstanbul Milletve-

kili Mustafa Ye-

neroğlu, tüm

muhalefete so-

kağa çıkma çağrı-

sında bulunarak,

“Vallahi de, bil-

lahi de hepimiz

vebal altındayız”

diye konuştu.

I SAYFA 4

�

Vallahi billahi 

vebal altındayız!

Mustafa Yeneroğlu

MALİYETLER KATLADI

CCeemmrreemm İnşaat ve Mimarlık

Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Cevdet Eroğlu, inşaat sektöründe

çok ciddi maliyet artışları yaşandığını

belirterek, pahalılığa dikkat çekti.

Eroğlu, “Geçen yıl beton fiyatı 280 li-

raydı şimdi bin

100 lira” dedi.

Eroğlu, “İşçi ma-

liyeti yüzde

120'lere ulaştı.

Malzeme mali-

yetleri 1'e 4 arttı.

Geçen yıl demir

3.8 liraydı şimdi

16 lira” açıklama-

sını yaptı. I SAYFA 9

�

Geçen yıl 280 TL

şimdi bin 100 TL!

Cevdet Eroğlu

Ukraynalı ünlü şarkıcı

Ruslana, İstanbul'dan 

yardım çağrısı yaptı. 

HAVADA TAKVİYE

İİssttaannbbuull Orman Bölge

Müdürlüğü Fatih Orman

Kampüsü'nde gerçekleşen

Orman Yangını Hazırlıkları 

Değerlendirme Toplantısı'nda

konuşan Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci,

“Bu yıl orman yangınlarıyla 

mücadelede özellikle teknoloji

yoğunluklu bir strateji izleyece-

ğimizin altını çizmek 

istiyorum” dedi. I SAYFA 7

�

ÇALIŞMAK
İSTEMİYORUM!

EEnnddoonneezzyyaa''nnıınn Bali Adası'nda tatil

yapan Burcu Özberk, İstanbul'a

dönüş yaptı. Önceki gün Etiler'de görüntü-

lenen Özberk, “Çok güzeldi, dinlendim

iyice. Bali'ye tekrardan gideceğim” dedi.

Yeni bir projeye dahil

olup olmayacağı da

sorulan 32 yaşın-

daki oyuncu, 

“Çalışmak iste-

miyorum ya”

diye cevap

verdi. 
Özberk,
bunun

üzerine gaze-

tecilerin, “Yo-

rulduğunuz

için mi?”

diye sorma-

sıyla, “Yok,

biraz ken-

dime zaman

ayırmak
istiyorum.”

açıklamasını

yaptı.
I SAYFA 13

�

Yurtdışında 

UMUT
ARIYORLAR

İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi 

İBB Meclisi'nde de tartışma çıkardı. 

AK Parti Grubu verdiği soru önergesinde gezinin 

masraflarını kimin karşıladığını sordu. CHP Sözcüsü 

Tarık Balyalı ise Karadeniz gezisinde tek kuruş kamu kaynağı

harcanmadığını savundu. Balyalı, “İmamoğlu, makam aracını bile 

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

AK Partili Kübranur Uslu, gezi

masrafları hakkında farklı

açıklamalar yapıldığını 

belirterek, “Geziye katılan 

bir gazeteci farklı açıklama 

yapıyor. İBB Başkanı ve İBB

farklı açıklamalar yapıyor. 

Birbirinden farklı bu açıklama-

lara göre kim doğru söylüyor,

kim yalan söylüyor? Gazeteci

mi, İBB’mi, siz mi?” diye sordu. 

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

İndirim kararı

VETO 
EDİLDİ!

PAZARLIK USULÜ 

İLE İHALE YAPILDI

BBeeşşiikkttaaşş''ttaa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında

ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı. Belediye

ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli 

tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapıldı. İddiaların ardın-

dan, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama

geldi. Açıklamada, tünelin çökmeden meydana geldiği 

belirtildi. Daha sonra ekipler tüneli doldurarak kapattı. 

�

BEŞİKTAŞ
’TA

gizemli tünel!

Avcılarspor’a 

Şeker başkan

Tarık
Balyalı

Ekrem
İmamoğlu

CEBIMIZDEN

KARSILADIK!

PİSTLERE SAKIN DOKUNMA

CCHHPP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nın

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

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

�

Atatürk
Havalimanı'nın
yıkımına tepki

gösteren CHP İstanbul
İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, “Millet
Bahçesi adı altında

Katarlılara peşkeş 
çekmek için

kapatıyorlar. CHP
olarak, hesap

soracağız” dedi

CCHHPP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Atatürk Havalimanı'na iş maki-

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

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

�
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İİBBBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Atatürk 

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

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

�

Dahli olanlar
vatan hainidir!

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

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

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

�
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Kemal Kılıçdaroğlu

KAFTANCIOĞLU YORUMU

MMHHPP Lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

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

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

�

Hüküm verildi
konu kapandı!

Devlet Bahçeli

UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU

UUllaaşşttıırrmmaa ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, millet

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

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

�

Buraya uçak mı 
inecek dediler!

Adil Karaismailoğlu

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

84 MİLYONU KANDIRMAYI DENİYORLAR

Ekrem İmamoğlu

ASLA İMARA
AÇILMAYACAK

ÇÇeevvrree ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum,

katıldığı bir canlı yayında 
Atatürk Havalimanı'na yapı-

lacak Millet Bahçesi'nin
hedef alınmasına tepki

gösterdi. Kurum,
“Hangi millet bahçe-

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

�

Murat
Kurum ZUMBALI

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

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

�

KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON

ADI METRE
ASLI RUSVET!

KURULAN SİSTEM ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞŞüüpphheelliilleerriinn rüşvet sistemi
ise şaşkınlık yarattı. 

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

esnafa giderek denetim yaptığı ve
bir açık bulduğu belirtildi. Dene-
tim devam ederken esnafın tanış-
tığı zabıta memurunu arayarak
yardım istediği kayıtlara yansıdı.
Yardım istenen zabıtanın da 
tutanakları yırtacaklarını ancak
karşılığında verilen hesaba para
yatırmasını istediği ortaya çıktı.

�

Rüşvet operasyonunda verilen
gözaltı kararlarına ilişkin açıkla-
mada bulunan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy Beledi-
yesi’ne rüşvet operasyonu
olarak yansıyan haber apaçık
ki siyasi bir operasyonun bir
parçasıdır” dedi. “Mevcut ikti-
darın yeni bir ayak oyununa,
algı operasyonuna tanıklık edi-
yoruz” diyen Odabaşı, “Kadı-
köy Belediyesi’ne ne bir polis
girdi ne de arama yapıldı. Ama
medyaya öyle bir servis ya-
pıldı ki belediyenin bütün kad-
roları gözaltına alınmış gibi
haberler yayınlandı. Oysa ger-
çek başka.  Atatürk Havalima-
nı’nın yıkılma süreci ile oluşan
kamuoyu duyarlılığını farklı bir
yöne kaydırmak amaçlı bir algı
yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin
kalesidir. Cumhuriyet değerleri-
nin en temel savunucusudur”
diye konuştu. 

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

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

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

Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, 

durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri öğrenildi. 

İKTİDARIN YENİ 
BİR AYAK OYUNU

PARALAR 
2 HESAPTA 
TOPLANDI

İBB MECLİSİ’NDE

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

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

dığı ihaleyi
savunan
Özkan ise
“Kardeşimin
şirketi 70 yıllık
bir marka.
Otomotiv sek-
törünün çoğu
bu markadan
satın alma
yapar” dedi. 
I SAYFA 4

�

İİççiişşlleerrii Bakanı Süleyman Soylu,
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-

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

masa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

olmasaydı size söyleyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal

alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı" diye konuştu. 

�

Hakaret edeceksin
etik diyeceksin!

Avukat Gök
herkesi üzdü

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

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

�

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

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

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

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

103 YILLIK 
BUYUK DESTAN

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

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

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

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

Erdoğan, hukuk önündehesap vereceklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun SADAT ileilgili iddialarına da tepki gösteren Erdoğan, “Bu çıkı-şın neyi amaçladığını çok iyibiliyoruz” dedi. I SAYFA 7

�

İİssttaannbbuull Valiliği, 19 MayısAtatürk’ü Anma ve Genç-lik ve Spor Bayramı dolayısıylayapılacak kutlamaların progra-mını paylaştı. Yapılan açıkla-mada, saaat 09:30'da TaksimMeydanı'nada celenk sunma töreni yapılacağı, 12:30'da Aya-sofya Meydanı'nda 1919 gencinharmandalı gösterimi yapacağıbelirtildi. Saat 19:09'da ise Üsküdar Meydanı'nda GençlikYürüyüşü yapılacak. 

�

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

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

�

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

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

Temizlik Hizmetleri

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

�
KUTLAMA 
PROGRAMI

Recep
Tayyip

Erdoğan

Özgür Karabat

Ekrem İmamoğlu

GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

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

Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. 

“Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyoruz”

diyen Hüseyin Kış, “Federasyonumuz çatısı altında

tarımda, sanayide, bilişim ve teknolojide geliştirece-

ğimiz projelerde ortak çalışma metodları uygulaya-

cağız. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” 

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

�

HHaarruunn Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52

yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel

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

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice

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

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

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

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

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

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

lenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi” dedi. 

�

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

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

bayramdır”
ifadelerini

kullandı.

�
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Ezerek yolumuza devam edeceğiz

GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?

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

�

Yolculuğumuzu başlatıyoruz

YIL: 18    
SAYI: 5345  FİYAT: 75 Krş

20 MAYIS 2022 CUMA

EVLİLİK TEKLİFİ ONDAN GELDİ

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

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

sonucunda satışı iptal edilen Swiss Otel arazisi yeniden Meclis

gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı tek-

lif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Satış kararı, bütün

grupların oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4

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

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

Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak

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

zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını söyledi. 

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

Muhammet Kaynar, teklifin kendilerinin değil idarenin

teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi. Muhammet

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

üyelerinin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki ol-

duğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü

Tarık Balyalı ise o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru

yaptığını dile getirerek, “Sadece tek bir firmanın katıldığı, 

rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşla-

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

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

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

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

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

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

ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI KONUŞMALIYIZ

BARIŞ KIŞ

HABER

PİSTLER KALABİLİRCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet

Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıt-

ladı. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi

hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Oyun parklarıyla, kül-

türel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. Şimdi-

den ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri

kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler 

dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline

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

TERÖRE DESTEĞİ KESSİNLER

AAKK PPaarrttii Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer

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

�

Bize ambargo uyguluyorlar!

Ömer Çelik

HİBE ARAÇ ALMAYACAĞIM

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

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

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

HABER

11 yıl önce 'hayır' dedikleri satış kararına şimdi 

'evet' demelerini savunan Tarık Balyalı, “Rekabet 

şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar

güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Topbaş'a bu

satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık” dedi. 

Balyalı'ya tepki gösteren Meclis 1. Başkanvekili 

Zeynel Abidin Okul ise “İstanbul'a çok değerli 

hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başka-

nına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum'' diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ’A GÜVENMİYORDUK!

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

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

�

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

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

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

albümde asırlardır varolan, kadim
enstürmanlar kullandı.   I SAYFA 2

HAVADA KARADA HER YERDE 

�

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

ledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü. I SAYFA 3
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SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

Kemal Kılıçdaroğlu



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci görev döne-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci görev döne-
mi kabinesini kamuoyuna duyurdu. Maliye, içişleri ve adalet mi kabinesini kamuoyuna duyurdu. Maliye, içişleri ve adalet 
bakanları aynı kalırken dışişleri ve savunma bakanları değiştibakanları aynı kalırken dışişleri ve savunma bakanları değişti

 
 

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

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

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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Fransa’da geçen ay yapılan cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini kazanan 
Emmanuel Macron yeni kabinesini 

kamuoyuna açıkladı. Elysee Sarayı’ndan 
yapılan açıklamaya göre dışişleri bakanlığı 
görevine Fransa’nın İngiltere Büyükelçisi 
Catherine Colonna getirildi. Merkez sağ 
çizgideki Cumhuriyetçiler partisi üyesi 
olan Colonna, eski cumhurbaşkanı Jacqu-
es Chirac döneminde de Avrupa bakan-
lığı yapmıştı. Kabinede diğer bir büyük 
değişiklik de savunma bakanlığı görevine 
Sebastian Lecornu’nun gelmesi oldu. 
Lecornu daha önce denizaşırı ülkeler ba-
kanlığını yürütüyordu. Kabinede üç kritik 
bakanlıkta ise değişim olmadı. Maliye ba-
kanlığını Bruno Le Maire, içişleri bakanlı-
ğını Gerald Darmanin, adalet bakanlığını 
da Éric Dupond-Moretti sürdürecek. 
Macron’un ilk görev döneminde sanayi 
bakanı olanı Agnes Pannier Runacher de 
enerji bakanlığı görevine getirildi. Em-
manuel Macron Pazartesi günü şimdiye 
kadar çalışma bakanı olarak görev yapan 

Elisabeth Borne’un ülkenin yeni başba-
kanı olacağını duyurmuştu. Macron’un 
17 kişilik yeni kabinesinde 8 kadın bakan 
bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçim 
yarışında bir hayli zorlanan Macron’un, 
yönetim tarzını değiştireceği vaadinde 
bulunması nedeniyle Fransa’deki siyasi 
gözlemciler kabinede daha radikal deği-
şiklikler bekliyordu.

Parlamento seçimlerine geri sayım
Fransa’da Macron ve siyasi müttefikle-

rinin parlamentoda çoğunluğu elde tutup 
tutamayacağı ise belirsizliğini koruyor. 
Fransa’da ilk tur parlamento seçimleri 
12 Haziran, ikinci tur ise bir hafta sonra 
düzenlenecek. Anketler şu anda Mac-
ron cephesinin seçim yarışını kılpayı 
önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak 
Fransa’daki sol partilerin kendisine karşı 
kurduğu ittifakın Macron’u bir hayli zor-
layacağı tahmin ediliyor. İttifak içerisinde 
Yeşiller, Sosyalist Parti, Fransa Komü-
nist Partisi ve Jean-Luc Melenchon’un 

Boyun Eğmeyen Fransa partisi yer alıyor. 
Macron şimdiye kadar Avrupa Birliği 
yanlısı ve piyasa dostu reformlar vaa-
dinde bulundu. Emeklilik yaşını 62’den 
65’e çıkarmak da Macron’un hedefleri 
arasında. Fransa’daki sol ittifak ise emek-
lilik yaşını 60’a indirmeyi, asgari ücreti ar-
tırmayı ve temel ihtiyaç maddelerine fiyat 
üst sınırı getirmeyi vaat ediyor. İttifak 
ayrıca Avrupa Birliği’nin bazı kurallarının 
ilga edilmesi ve birliğin sosyal sorunlara 
ve çevre koruma konularına odaklan-
ması gerektiğini savunuyor. Macron’un 
parlamentoda çoğunluğu kazanamaması 
halinde kazanan partinin saflarından bir 
başbakan ataması gerekecek. Başbakan 
da kendi kabinesini oluşturacak. DHA

TÜRKIYE’NIN “terör 
örgütüne destek verdiği” 
gerekçesiyle NATO’ya 

katılımına karşı çıktığı İsveç’in 
Dışişleri Bakanı Ann Linde, 
ülkesi hakkında “dezenformas-
yon” yapıldığını söyledi. Linde 
sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada “İsveç ve 
PKK hakkında yaygın bir bi-
çimde yapılan dezenformasyon 
nedeniyle Olof Palme hüküme-
tinin, daha 1984’te Türkiye’nin 
ardından PKK’yı terör örgütü 
olarak kabul eden ilk hükümet 
olduğunu hatırlatmak isteriz” 
dedi. Avrupa Birliği’nin de 

PKK’yı Mayıs 2002’de terör 
örgütleri listesine aldığına dik-
kat çeken Linde “Bu pozisyon 
değişmeden sürüyor” ifadeleri-
ni kullandı.

Yalan söylüyorsunuz
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Linde’ye yine Twit-
ter üzerinden verdiği yanıtta 
Linde’nin sözlerini “dezenfor-
masyonla mücadele adı altında 
dezenformasyon” olarak nite-
ledi. İsveç’in PKK’nın propa-
ganda, bağış toplama ve örgüte 
adam kazanma faaliyetlerini 
durdurmak için hiçbir çaba 

göstermediğini savunan Altun, 
İsveç’in ayrıca “Türkiye’de 
intihar saldırıları gibi saldırılar 
düzenleyen teröristleri silah-
landırdığı” suçlamasında bu-
lundu. İsveç’in PKK’nın Suriye 
bileşeni YPG’ye dayanışma 
açıkladığını ve fon sunduğunu 
belirten Altun, “Dürüstlük en 
iyi politikadır, Ann Linde. Gö-
zümüze bakıp yalan söylemeye 
devam ediyorsunuz. Terör 
örgütü PKK’yı desteklemeyi 
sürdürüyorsunuz. Eğer İsveç 
PKK’yı gerçekten bir terör un-
suru olarak görüyorsa gerekeni 
yapmalı” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ulusla-
rarası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde paylaştığı mesajında, “Doğaya 
karşı anlamsız ve yıkıcı savaşımıza bir son vermeliyiz” dedi

BM Genel Sekrete-
ri Guterres, sosyal 
medya hesabından 22 

Mayıs Uluslararası Biyolojik 
Çeşitlilik Günü’nden yaptığı 
açıklamada ‘doğaya karşı 
anlamsız ve yıkıcı savaşın’ 
sona erdirilmesi çağrısında 
bulundu. Guterres, “Doğa-
ya karşı anlamsız ve yıkıcı 
savaşımıza bir son vermeliyiz. 
İklim değişikliğinin var olan 
tehdidini sona erdirmek, ara-
zi bozunumunu durdurmak 
ve gıda güvenliğini sağlamak 
için biyoçeşitliliği korumak 
esastır. Birlikte, gezegenimiz-
le barışı sağlayalım” ifadeleri-
ni kullandı. BM’nin sitesinde 
yer alan bilgilere göre, balık-

lar yaklaşık 3 milyar insana 
hayvansal proteinin yüzde 
20’sini, bitkiler de insan bes-
lenmesinin yüzde 80’inden 
fazlasını sağlıyor. Ayrıca, ge-
lişmekte olan ülkelerde kırsal 
alanlarda yaşayan insanların 
yüzde 80’inin, birinci basa-
mak sağlık hizmetleri için 
geleneksel bitki bazlı ilaçlara 
bel bağladığı ifade edildi. 
Şu anda yaklaşık 1 milyon 
hayvan ve bitki türünün yok 
olma tehlikesiyle karşı karşı-
ya olduğu, karadaki çevrenin 
dörtte üçü ve deniz çevresi-
nin yaklaşık yüzde 66’sının 
insan eylemleriyle önemli 
ölçüde değişmiş olduğu bilgi-
si de yer aldı. DHA

Doğayla savaşmayın!

Çin’de hava kirliliği azalıyor

RUSYA, aralarında 
ABD Başkanı Biden 
ile Dışişleri Bakanı 

Blinken’in de bulunduğu 963 
ABD vatandaşına ülkeye giriş 
yasağı getirdi. Rusya Dışişleri 
Bakanlığı, ülkeye giriş yasağı 
getirilen 963 ABD vatandaşı-
nın isimlerinin yer aldığı bir 
liste yayınladı. Listede ABD 
Başkanı Joe Biden  ve Dışiş-
leri Bakanı Anthony Blin-
ken’in yanı sıra ABD Merkezi 
Haberalma Teşkilatı (CIA) 
Direktörü William Burns de 
yer alıyor. Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın açıklamasında, önlemle-
rin ABD rejimini “tutumunu 
değiştirmeye ve yeni jeopolitik 
gerçeklikleri kabul etmeye 
zorlamak için” gerekli olduğu 

belirtildi. 
ABD Baş-
kanı Joe 
Biden ise 
bugün Uk-
rayna için 
40 miyar 
dolarlık 
bir yar-
dım paketine imza attı. ABD 
Kongresi’nde kabul edilen 
paketin hayata geçirilebilmesi 
için Biden’ın imzası gereki-
yordu. Biden’ın söz konusu 
paketi Güney Kore’yi ziyareti 
sırasında imzaladığı bildirildi. 
Yardım paketi ile ABD’nin 
gelecek beş ayda Ukrayna’ya 
yapmayı planladığı yardım-
ların finanse edilmesinin 
amaçlandığı bildirildi.

BiDEN RUSYA’YA 
GiREMEYECEK!

MACRONMACRON  YENIYENI  
KABINEYI KABINEYI 
ACIKLADIACIKLADI

UKRAYNA DIRENIYOR
GÜNLÜK ulusa ses-
leniş konuşmasında 
savaşın son durumuna 

ilişkin açıklamada bulunan 
Zelenski, askeri durumun 
önemli ölçüde değişmediğini 
ifade ederek, “Donbas’taki 
durum son derece zor. Rus 
ordusu önceki günlerde 
olduğu gibi Slovyansk ve 
Severodonetsk’e saldırmaya 
çalışıyor. Ukrayna Silah-
lı Kuvvetleri bu saldırıyı 
caydırıyor” şeklinde konuştu. 
Öte yandan Zelenski görüş-

melerine dair de bilgi verdi. 
Zelenski, Portekiz Başbaka-
nı Antonio Costa ile Kiev’de 
bir araya geldiğini belirterek; 
Portekiz’in, Ukrayna’ya 
verdiği tüm destekten ve 
Portekiz’e sığınan Ukraynalı-
ların sıcak karşılanmasından 
dolayı Costa’ya teşekkür etti-
ğini söyledi. Zelenski, Costa 
ile görüşmesinde Rusya’ya 
karşı ek yaptırımlar ve savaş 
sonrası Ukrayna’nın yeniden 
inşası gibi konuların tartışıl-
dığını ifade etti.

Tarihe katkı veriyor
Zelenski, “Portekiz, Uk-
rayna’nın yeniden inşasına, 
Ukrayna okullarının ve ana-
okullarının yeniden inşasına 
katılmaya hazır. Tam ölçekli 
savaş sırasında Rus ordusu-
nun 1873 eğitim kurumunu 
zaten yok ettiğini hatırlat-
mak istiyorum. Bu devasa bir 
kayıp” dedi. Ayrıca Zelens-
ki, İtalya Başbakanı Mario 
Draghi ile telefon görüşmesi 
gerçekleştirdiğini, savaş 

alanındaki durumu görüş-
tüklerini ve Rusya’ya yönelik 
altıncı yaptırım paketinin 
hızlandırılması konusunda 
anlaştıklarını ifade etti. ABD 
Kongresi tarafından onayla-
nan Ukrayna için 40 milyar 
dolarlık destek paketini 
hızlıca imzaladığı için ABD 
Başkanı Joe Biden’a min-
nettar olduğunu ifade eden 
Zelenski, “Bu, Avrupa’da 
özgürlüğün korunması için 
tarihi bir katkıdır” dedi. 
 DHA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Donbas’taki 
durumun son derece zor olduğunu belirterek, “Rus ordusu önceki günlerde olduğu gibi Slovyansk 
ve Severodonetsk’e saldırmaya çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu saldırıyı caydırıyor” dedi

Rusya, aralarında ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken’in 
de bulunduğu 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi

Türkiye’nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç’in Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesi hakkında “dezenformas-
yon” yapıldığını savundu. Fahrettin Altun ise cevap olarak “Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz” dedi

İsveç: PKK bir terör örgütüdür!

ÇIN şehirlerinde yılın ilk 
dört ayında hava kirli-
liğinin insan sağlığına 

zararlı seviyelerde ölçüldüğü 
günlerinin oranının geçen yılın 
aynı dönemine göre azaldığı 
bildirildi. Ekoloji ve Çevre Ba-
kanlığının yayımladığı verilere 
göre, hava kirliliği takibi yapılan 
339 şehirde hava kalitesinin 
standartların üzerinde olduğu 
günlerin oranı, 2021’in ilk dört 
ayında yüzde 1,3 artışla yüz-
de 85,1’e ulaştı. Ocak, şubat, 
mart ve nisan aylarını kapsayan 
dönemde, atmosferdeki hava 
kirliliğine yol açan 2,5 mikron-
dan küçük parçacık miktarını 
gösteren “PM2.5” yoğunluğu 
ortalama yüzde 4,9, 10 mikron-
dan küçük parçacık miktarını 
gösteren “PM10” yoğunluğu 
ise ortalama yüzde 8,7 azaldı. 

Ülkenin kuzeyindeki Pekin ve 
Tiencin şehirleri ile Hıbey eya-
letindeki kentsel alanları içine 
alan sanayileşmiş bölgede hava 
kalitesinin standartların üzerin-
de olduğu günlerin oranı yüzde 
4,9 arttı. Başkent Pekin’de hava 
kalitesinin standartların üzerin-
de olduğu günlerin oranı, geçen 
yıla göre yüzde 20 artışla yüzde 
86,7’ye ulaşırken PM2.5 yoğun-
luğu yüzde 32,1 azaldı. Nüfusun 
ve sanayi üretiminin büyük 
şehirlerde yoğunlaştığı Çin, 
dünyada hava kirliliği proble-
minin an fazla olduğu ülkelerin 
başında geliyor. Ülkede son iki 
yılda alınan tedbirler sonucu 
hava kalitesini arttığı gözleniyor. 
Çin makamları, PM2.5 değeri 75 
seviyesinin altındaki hava kalite-
sini “iyi” 75’in üzerini ise “kirli” 
olarak sınıflandırıyor.
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Bugüne kadar çok sayıda 
konser, film gösterimi, 
tiyatro, sitcom ve farklı 

sanat dallarından performanslara 
ev sahipliği yapan Zorlu PSM bu 
hafta da sanatseverlerin karşısına 
dolu dolu çıkıyor. Filmlerden, kon-
serlere, spor müsabakalarına ve 
tiyatrolara kadar yok yok. Bu hafta 
Zorlu PSM’de olacakları sizin için 
derledik...

İbrahim Selim’le Bu Gece
YouTube’un en sevilen Late 

Night programı “İbrahim Selim 
ile Bu Gece”, Türkiye ve gündeme 
dair konularıyla farklı ilgi alanla-
rındaki sürpriz konuk sanatçıları 
ağırlamaya devam ediyor. “İbra-
him Selim ile Bu Gece” programı 
sezon boyunca her Pazartesi %100 
Studio’da izleyici ile buluşurken 
program Zorlu PSM’nin YouTube 
kanalından da kaçırdığınız bölüm-
leri izleme fırsatı sunuyor! İbrahim 
Selim ile Bu Gece yepyeni bölüm-
leriyle Mayıs’ta da Zorlu PSM 
%100 Studio’da! 

Amadeus Turkcell sahnede
Peter Shaffer tarafından kale-

me alınan, dünya müzik tarihinin 
unutulmaz bestecileri Wolfgang 
Amadeus Mozart ile Antonio 
Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan 
oyun “AMADEUS”, başrollerini 
Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen 
ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, 
güçlü oyuncu kadrosu, 14 kişilik 
koro ve 11 kişilik canlı orkestradan 
oluşan 45 kişilik dev ekibi ve usta 
yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle 
23 Mayıs’ta Zorlu PSM’de tiyatro 
severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Şehirde Kimse Yokken
Rukiye, Anadolu’nun kırsalından 

kopup yolu İstanbul’a düşmüş bir 
kadındır. Öylesine bir kaostan kaç-
mıştır ki çareyi bir erkek berberine 
sığınmakta bulur. Sanki o berberin 
sahibi Nurullah kurtarıcı gibidir ve 
Rukiye’ye sahip çıkmıştır. Tuhaf 
bir arkadaşlık olur aralarında, 
yıllardır kimseyle konuşmayan 
Nurullah, Rukiye’de kendine 
yakın bir şeyler bulur. Mahallenin 
bitirimlerinden Ali de bu hikayeye 
dahil olur. Ali yönetmenlik hayali 
kuran genç bir adamdır, bu hika-
yeye de filminin baş kahramanı 
yani annesiyle giriş yapmıştır.  Ali 
ile Rukiye arasında da sıra dışı bir 
arkadaşlık başlar. Ali mahalleye 
yeni düşmüş olan Rukiye’ye filmini 
ve hayallerini anlatırken bizi şen-
likli ve uçuk hayatıyla tanıştırır. 
Yalnızlık, arkadaşlık, aşk ve şiddet 
üzerine pek çok hikaye dinleriz bu 
üçlünün dünyasından. Hayat bir 
masal mıdır? Masalsa bir sonu var 
mıdır? Mutlu son yoksa bu hayat-
ta o zaman hayat dediğimiz şey 
masal mı, acı gerçeğin ta kendisi 
mi? “Şehirde Kimse Yokken...” 
kadınlık, erkeklik üzerine de pek 

çok tartışmayı içinde barındırıyor. 
İnsanlığa “kadın” ve “erkek” diye 
verilen roller nedir? Rukiye, Nu-
rullah ve Ali’nin perspektifinden 
cinsiyet meselesine bir bakış da 
görürüz. Bir erkek berberinin kol-
tuğundan kadınlar, aşk ve yalnızlık 
nasıl görünür? O koltuğa oturanlar 
aynaya bakınca ne görür?  “Şehir-
de Kimse Yokken...” soru sorduk-
ça yeni sorular yaratan bir hikaye. 
Cevaplar hem tanıdık, hem de çok 
yabancı. Zorlu PSM Prodüksi-
yon’un oyunu olan Şehirde Kimse 
Yokken, karanlık bir trajediyle 
birlikte kadın olmanın erdeminin 
ve gücünün altını çizdiği öyküsüyle 
23 ve 28 Mayıs tarihlerinde Zorlu 
PSM Turkcell Platinum Sahnesi’n-
de!

Evlilikten Sahneler’e ilgi çok
10. evlilik yıldönümlerini kut-

lamak üzere olan ideal eşler gibi 
görünen iki çocuk sahibi mutlu 
bir çiftin; bir çeşit sığınak olarak 
kurdukları evliliklerinin bazı dö-
nemlerini yakından izleme fırsatını 
bulacak olan seyirci, bu çiftin sev-
gi, nefret, arzu, tekeşlilik, özgür-
lük, iletişimsizlik gibi kavramlarla 
mücadele edişlerini gözlemle-
yecek. Evlilikten Sahneler çoğu 
zaman kadın ve erkek kimliğinde 
önemli dönüşümlere yol açan ve 
onu biçimlendiren bir çerçeve ha-
line gelen evliliği oyunun merke-
zine koyuyor. “İki insan bir ömür 
bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile 
nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk ne-
dir, ne değildir?” sorularına yanıt 
arayan Evlilikten Sahneler’de Ece 
Dizdar ve Öner Erkan’ın yanı sıra 
Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve 
Naz Buhşem de rol alıyor. Sinema-
nın ölümsüz isimlerinden Ingmar 
Bergman’ın kült filminden, ödül-
lü oyuncu ve yönetmen Kayhan 
Berkin rejisiyle sahneye uyarlanan 
Versus Tiyatro ve Zorlu PSM or-
tak yapımı Evlilikten Sahneler, 24 
Mayıs’ta Zorlu PSM’de seyirciyle 
buluşmaya hazırlanıyor.

Kum Zambakları güzel oyun
Zorlu PSM’nin “Ortak Yapım” 

projesinde yapımını üstlendiği 
Kum Zambakları oyunu 25 Ma-
yıs’ta seyircisiyle buluşmaya devam 
ediyor. Oyuncu ve yönetmen 
Yeşim Özsoy’un, iklim krizi ile ya-
şamları değişen evli bir çiftin iniş 
çıkışlarını ironik bir dil ile kaleme 
aldığı oyunu Kum Zambakları, 
yönetmen ve oyuncu Mark Levitas 
rejisörlüğünde sahneleniyor. İçin-
de yaşadığımız dönemdeki iklim 
krizini evli bir çiftin ilişki süreciy-
le paralel olarak irdeleyen Kum 
Zambakları, doğanın sevgisizlik 
ve şiddetle yok edilmesini, çiftle-
rin modern hayatın içinde asimile 
oluşunu, insanoğlunun doğa ile 
bozulan ilişkisini ve dışardan ba-
kıldığında mutlu olarak nitelendi-
rilebilecek bir çiftin, bu bağlamda, 
kendi sonlarını nasıl hazırladıkla-
rını gözler önüne seriyor. Pek çok 

başarılı tiyatro 
projesinde im-
zası olan Evrim 
Doğan’ı Duygu, 
deneyimli oyuncu 
Umut Kurt’u ise Fikret 
karakterinde izleme 
şansı yakalayacağımız Zorlu 
PSM’nin yeni oyunu Kum Zam-
bakları 25 Mayıs’ta Zorlu PSM 
%100 Studio sahnesinde seyirci-
siyle buluşacak. Tiyatro alanında 
yeni oyun üretimine destek olmak 
amacıyla BKM, DasDas, ENKA 
Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin bir 
araya gelerek Türkiye’nin kültürel 
birikimine katkı sağlamayı hedef-
leyen ‘Ortak Yapım’ projesinin bir 
parçası olan “Kum Zambakları” 
oyunu, proje için yapılan açık çağ-
rıya başvuran 786 projeden seçilen 
oyunlardan biri olmanın ayrıcalığı-
nı taşıyor.

Romantik bir caz konseri
Yusuf Gençay’ın düzenlemeleri-

ni yaptığı, romantik caz şarkıları-
nın seçkin eserlerinden oluşan aşk 
temalı tınılar, (‘S Wonderful, I Get 
Along Wıthout You Very Well, 
I’ve Got You Under My Skın, 
Love Letters, Maybe You’ll Be 
There, Pıck Yourself Up, That’s 
All, The Look Of Love, Why 
Should I Care?, You And I.) bu 
projede çok değerli genç yetenek 
caz vokalisti ve piyanist Eylül 
Ergül ile Yaylı Kenteti bir araya 
getiriyor.

Görülmeye değer bir müzikal
Broadway’in en çok bilinen 

müzikallerinden olan Annie, 
Amerika, İngiltere, Avustralya 
başta olmak üzere dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki onlarca ülke-
de, binlerce kez sahnelenmiş ve 
ödüller almış, gişelerde olağanüstü 
başarılara imza atmış bir başya-
pıttır. Bu başyapıt Türkiye’de ilk 
kez Mozart PSM yapımı olarak, 
ülkemizin seçkin sahnelerinde 
izleyicisi ile buluşuyor. Müzikalin 
kadrosunda Devlet Opera/Bale 
Solist ve Orkestra sanatçıları ile 
çocuk oyuncular yer alıyor. Yetim-
haneye bırakılmış, anne ve babası-
nı arayan, kalbi özlemle dolu olan 
Annie için bir gün bir umut doğar. 
Karşılaştığı durumlar beklediği 
gibi gitmese de, Annie’nin iyimser 
gülüşü, geleceğini New York’un 
neon ışıkları gibi aydınlatabilecek 
mi?

Dinle ve hissi keşfet
 Dinle, hisset, keşfet! PSM’de 

Caz ile dünyan değişsin! Ethi-
o-Jazz’ın kurucuları arasında 
gösterilen; caz ve funk’ı geleneksel 
Etiyopyalı halk melodileriye har-
manlayan Mulatu Astatke, PSM’de 
Caz ile ustaca hazırlanmış parlak 
performanslarından biri ile dünya-
mızı değiştirecek! Jimma şehrinde 
doğan Mulatu Londra, Boston 
ve New York’ta müzik eğitimini 
tamamlarken Berklee College of 
Music’e kabul edilen ilk Afrikalı 
öğrenci oldu. Astatke vibrafon, 
konga davulları, klavyeler ve organ 
çalarken, bir yandan da grubuna 
liderlik etmeyi sürdürdü.

Timsah Ateşi kaçmaz
Çolpan İlhan - Sadri Alışık 

Tiyatrosu ve Piu Entertainment 
iş birliği ile hayata geçirilen, zıt 
kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin 
babalarıyla yaşadıkları çalkantılı 
hayatı konu alan, başrollerini Fun-
da Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Ku-
bilay Tunçer’in paylaştığı Timsah 
Ateşi Zorlu PSM’de izleyicilerle 
buluşuyor. 2019 yılında Edinbur-
gh Fringe Tiyatro Festivali’nin 
en sevilen ilk üç oyunu arasında 
yer alan Timsah Ateşi’nin Türkçe 

uyarlama-
sını Mehmet Ergen rejisi ile izliyo-
ruz. 1989 yılında Kuzey İrlanda’da 
geçen hikaye, sevgisiz bir Katolik 
evi, kötürüm bir baba, işlemediği 
bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan 
asi bir kız Fianna (Hazar Ergüç-
lü) ile dindar ablası Alannah’ın 
(Funda Eryiğit) hikayesinde, tem-
posu bir an bile olsun düşmeyen, 
sürreal, grotesk bir kara komedi 
27 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell 
Platinum Sahnesi’nde seyirciyle 
buluşacak.

Bu caz başka caz
Seda Erciyes, 28 Mayıs akşamı 

özel projesi Seda Erciyes Plays 
Essentials ile touché’de. 1993 
doğumlu Seda Erciyes, lise ve 
üniversite dönemlerinde önemli 
caz müzisyenlerinden eğitimler 
almasının ardından müzikallerde, 
festivallerde çeşitli sahne dene-
yimleri edindi. 2019 senesinde 
ise kendi şarkılarını Seda Erciyes 
ismiyle paylaşmaya başlamasının 
ardından R&B türünde Türki-
ye’nin önemli isimlerinden biri 
haline geldi. 2021’in son çeyreğin-
de yayınladığı “Uçak” parçasıyla 
birlikte çıkan oyunlaştırılmış klibi 
ve kullanıcı deneyimi bazlı oyunu 
ile adından sıkça söz ettirdi. Ocak 
2022’de Fransız merkezli plak 
şirketi Kitsune Musique etiketiyle 
çıkan, müzik yazarlarınca “fe-
minist marş” olarak tanımlanan 
“Belly Dancer”ın ardından, son 
olarak 3D karakteri ile çekilen 
performans videosunu yayınladı.

Unutulmayacak bir performans
Oceanvs Orientalis, 28 Mayıs 

akşamı unutulmayacak bir canlı 
performansa imza atmak üzere 
%100 Studio’ya geliyor! Elektor-
nik müzik bestecisi, prodüktörü 
ve aranjörü Şafak Özkütle ya da 
bilinen ismiyle Oceanvs Orientalis, 
kendisini elektronik müzikte este-
tik algıya meydan okumayı amaçla-
yan değiştirilmiş bir oluşum olarak 
tanımlıyor. Oceanvs Orientalis tek 
kişilik, çok zihinli bir eylemdir. 
Kendini insanlığın birikimli müzik 
tarihinin arkeolojik ezgileriyle 
harmanlıyor ve bu bağlamda “her 
şeyin doğudan geldiğine” inanıyor. 
İçinde büyüdüğü eski titreşimleri 
dans pistine taşımak için elektro-
nik müzik kullanıyor ve düzensiz 
yerel ritimleri 4/4 elektronik vu-
ruşlara dönüştürüyor.

Notalar dans edecek
Türkiye’de ilk ve tek olan Baby-

Concerts, Nisan ayında da Zorlu 
PSM’de, çocukları klasik müzikle 
buluşturmaya devam ediyor. Dört 
müzisyenin canlı performansı ile 
gerçekleşecek “Notaların Dansı” 
konserinde küçük sanatseverler 
E.Grieg, P.I.Tchaikovsky, A.Vival-
di, W.A.Mozart, J.S.Bach, G.Ros-
sini gibi dünyaca ünlü bestecilerin 
eserlerini bir masalın içinde dinle-
me imkanı bulacaklar. Ayrıca belki 
de ilk defa gerçek bir balerinle 
yakından tanışma şansı bulacaklar. 
11:00’da olacak “Notaların Dansı” 
programı 0-4 yaş arası minikle-
rin katılımı için planlanmış olup, 
zorunluluk aranmayarak farklı yaş-
taki her çocuğa da açık olacaktır. 
Etkinlik yaklaşık kırk beş dakika 
sürecektir. Oturma düzeni yoktur. 

Minderler ve sandalyeler bulun-
maktadır.

Ezgi Alaş sahne alacak
Ezgi Alaş and The MOB Band, 

Zorlu PSM’nin sofistike caz 
kulübü touché’de sahne alacağı 
yeni bir seriye başlıyor! ‘’Soul 
Train İstanbul’’ ile sahnede R’n’B, 
Soul, Funk, Hip Hop ritimleri; 
Ezgi Alaş’a Türkiye’nin en iyi 
müzisyenlerinden oluşan 10 kişilik 
kadrosuyla The MOB Band eşlik 
edecek. Zorlu PSM ve Apollon 
Unity ortaklığında gerçekleşecek 
her etkinlikte sürpriz bir sanatçı 
sahnede yer alacak.  

Kokoroko gelecek
Dünya çapında gerçekleşen en 

prestijli caz festivallerinden EFG 
Londra Caz Festivali, 30. yılını 
kutladığı bu sene, Zorlu PSM’ye 
geliyor! London X İstanbul Zorlu 
PSM Meets EFG London Jazz 
Festival ile Zorlu PSM, İngiliz caz 
sahnesinin önemli isimlerini ağır-
lamaya hazırlanıyor! İngiliz caz 
sahnesinin aranan ikilisi Binker & 
Moses ile jazz ve afrobeat ile ben-
zersiz üretimlere imza atan Koko-
roko, 28 Mayıs akşamı Zorlu PSM 
Meets EFG London Jazz Festival 
kapsamında Turkcell Sahnesi’nde!

Rüya içinde kulüp
Tuğçe Şenoğul ile kendinizi 

Pera’daki eski bir caz kulübünde 
en sevdiğiniz şarkıların çaldığı 
bir rüyada bulacağınız bir geceye 
davetlisiniz. Tuğçe Şenoğul Sunar: 
Kulüp Rüya, 28 Mayıs akşamı 
touché’de.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

Yalın konserine 
hazır mısınız?
2004 yılında çıkardığı “Ellerine 
Sağlık” albümünden günümüze 
kadar seslendirdiği kendine özgü 
aşk şarkıları, etkileyici sesi ve 
besteleri ile bugüne kadar muaz-
zam bir dinleyici kitlesi yakalayan 
Yalın, yepyeni bir konser serisine 
başlıyor. Yalın’ın görkemli sahne 
tasarımı ve Bigband orkestra-
sıyla hem kalbimizde iz bırakan 
“Unutulmaz Şarkılar”ı, hem de 
en sevilen şarkılarını seslendire-
ceği konser serisi, Zorlu PSM’de 
devam ediyor. 27 Mayıs’ta ger-
çekleşecek konserde Yalın, sanat 
hayatına yön veren ve ona ilham 
olan, hepimizin hayatlarında da 

unutulmaz 
anıları olan 
şarkıları 
Zorlu PSM 
Turkcell 
Sahnesi’nde 
söyleyecek. 
27 kişilik 
dev bir 
orkestrayla 
iz bırakacak 
anlara sah-
ne olacak 
Yalın’la 
“Unutulmaz 
Şarkılar” 
konserle-
rini Zorlu 
PSM’de 
kaçırmayın!



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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5. dakikada sağ kanattan ge-
lişen Fenerbahçe hücumunda 
İrfan Can Kahveci arka direğe 

doğru ortasını yaptı. O bölgeye koşu 
yapan Novak’ın kafayla uzak direğe 
yaptığı vuruşta top az farkla yandan 
auta gitti. 8. dakikada Ferdi Kadıoğ-
lu’nun ceza sahası sağ çaprazından 
altıpasa doğru gönderdiği topa son 
anda kaleci Abdulsamed Damlu 
müdahale ederek Serdar Dursun’un 
vurmasını engelledi. n32. dakikada 
Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta 
son çizgiye inen Rossi, penaltı nok-
tasına doğru ortasını yaptı. Serdar 
Dursun, sağ köşeye etkili bir kafa 
vuruşu yaparak meşin yuvarlağı 
ağlara gönderdi. 0-1. 57. dakikada 
Serdar Aziz farkı 2’ye çıkardı. Sol 
taraftan kullanılan köşe vuruşunda 
Mert Hakan, altıpasa doğru ortasını 
yaptı. Boş pozisyondaki Serdar Aziz, 
kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 
0-2. 75. dakikada Fenerbahçe’nin 
3’üncü golü geldi. Sol kanattan 
kullanılan taç atışında Novak topu 
ceza yayı sol tarafındaki İrfan Can 
Kahveci’ye gönderdi. İrfan Can, 
topu penaltı noktasının gerisine 
taşıdıktan sonra sağ köşeye doğru 
yerden düzgün bir vuruş yaparak 
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 
0-3. 77. dakikada Valencia farkı 4’e 
çıkardı. Tisserand’ın sağ kanada 
doğru gönderdiği uzun topu Mert 
Hakan penaltı noktasına çevirdi. 
Yeni Malatyaspor savunmasının 
hazırlıksız yakalandığı pozisyonda 
kaleciyle karşı karşıya kalan Va-
lencia, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla 
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 
0-4. 83. dakikada Fenerbahçe hızlı 
hücumunda Valencia, ceza sahası 
sol çaprazına koşu yapan Rossi’ye 
pasını verdi. Rossi’nin sol ayağıyla 
yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed’in 
kolunun altından geçen topu savun-
ma uzaklaştırmayı başardı. 89. da-
kikada Valencia farkı 5’e yükseltti. 
İrfan Can Kahveci’nin pasında topla 
buluşan Valencia, altı pasta düzgün 
bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı 
ağlarla buluşturdu: 0-5. Fenerbahçe, 
sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid’i 58-57 mağ-
lup ederek üst üste 2’nci kez Euroleague şampiyonu oldu. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 23 sayıyla karşı-
laşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid’de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı

GOLF TUTKUSU ENGEL TANIMADIGOLF TUTKUSU ENGEL TANIMADI

Mutluluk 
yaşıyoruz

SPOR Toto 1’inci 
Lig’i 70 puanla 
tamamlayıp Süper 

Lig’e yükselen MKE An-
karagücü, yıkılan Ankara 
19 Mayıs Stadı’nın bulun-
duğu alanda şampiyonluk 
gecesi düzenledi. Baş-
kent ekibinde oyuncular 
buraya üstü açık otobüsle 
şehir turu atarak ulaştı. 
Düzenlenen kutlama 
programına Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay da katıldı. Bura-
da kutlamalara katılan 
binlerce Ankaragüçlü 
taraftara seslenen Oktay, 
“Burası Ankaragücü’nün 
spor mabedidir. Cami-
amız büyük bir hasretle 
Ankaragücü’nün spor 
mabedi olan stadın yapıl-
masını bekliyor. Anka-
ragücü’ne katkı sağlayan 
kim olursa olsun teşekkür 
edeceğiz. Milli Mücade-
le’nin sembolü alan An-

kara’da Süper Lig’e çık-
mış olmanın sevinciyle, 
müjdesiyle buradayız. Biz 
de size bu müjdeye karşı-
lık yeni stadın müjdesini 
veriyoruz” dedi. 19 Mayıs 
Stadı’nın arazisindeki 
kutlama törenine gelen 
binlerce taraftar, verilen 
konserlerle şampiyonluğu 
kutladı. Kutlamada Mus-
tafa Taş ve Demet Akalın 
başta olmak üzere birçok 
isim konser verdi. DHA

ANKARAGÜCÜ COŞTU

Görkemli 
kapanış

Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen 
MKE Ankaragücü, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı

ANADOLU EFES ANADOLU EFES 
TARIH YAZDITARIH YAZDI

SIRBISTAN’IN başkenti 
Belgrad’da bulunan Stark 
Arena’da oynanan final karşı-

laşmasında Pablo Laso yönetimin-
deki Real Madrid; Hanga, Abalde, 
Deck, Yabusele ve Tavares ilk be-
şiyle başladı. Ergin Ataman yöneti-
mindeki Anadolu Efes ise Larkin, 
Micic, Anderson, Moerman ve Ple-
iss ilk beşiyle parkede yer aldı. İki 
takımın da hücumda kısır başladığı 
maçta Real Madrid’den Tavares, 
Anadolu Efes pota altında büyük 
üstünlük kurdu ve 12 sayı üreterek 
takımının hücumdaki yükünü çeken 
isim oldu. Anadolu Efes’in hücum-
da etkisiz kaldığı bölümde Micic ve 
Larkin kaydettikleri 6’şar sayıyla 
takımlarını oyunda tutarken, ilk 
periyot 15-14 Real Madrid üstünlü-
ğüyle son buldu. İkinci periyotta da 
skora destek veren üçüncü bir isim 
bulmakta zorlanan Anadolu Efes, 
Micic ve Larkin’in hücumdaki etkili 
performansıyla skora tutundu. 
Savunmada sertliğini artıran ve hü-
cumda Randolph’u devreye sokan 
Real Madrid, ilk yarıyı 34-29 önde 
kapattı. Üçüncü periyoda hücum-
da etkisiz başlayan Anadolu Efes, 
periyodun bitimine 5 dakika kala 
yalnızca 2 sayı bulabildi: 40-31. Ple-
iss’ın devreye girmesiyle 9-2’lik seri 
yakalayan Anadolu Efes, farkı 2’ye 
kadar indirdi ve maçın final periyo-
duna 42-40 Real Madrid üstünlüğü 
ile gidildi. Karar periyoduna daha 

iyi başlayan Anadolu Efes önce 
Micic’in üç sayılık isabeti ardından 
da Singleton’ın smaç basketiyle 
farkı 3’e çıkardı: 42-45. Periyodun 
ilerleyen dakikalarında Pleiss’ın üst 
üste bulduğu sayılarla üstünlüğünü 
koruyan Efes, maçın bitimine 3:19 
kala rakibine molayı aldırdı: 50-53. 
Karşılaşmanın son dakikaları büyük 
heyecana sahne olurken Anadolu 
Efes, Pleiss’ın bitime 1:03 kala 
bulduğu basket ile son dakikaya 3 
sayı farkla önde girdi: 55-58. Kalan 
bölümde de üstünlüğünü koruyan 
Anadolu Efes, karşılaşmayı 58-57 
kazanarak üst üste 2’nci kez Euro-
league şampiyonu olma başarısı 
gösterdi.

Micic büyük pay sahibi oldu
Turkish Airlines Euroleague Final 
Four’un en değerli oyuncusu Ana-
dolu Efes’ten Vasilije Micic seçildi. 
Sırp oyuncu final karşılaşmasında 
23 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile kar-
şılaşmayı tamamladı ve takımının 
galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

NBA takımı gibiyiz
Turkish Airlines EuroLeague Final 
Four’da Anadolu Efes, final kar-
şılaşmasında Real Madrid’i 58-57 
mağlup ederek üst üste 2’nci kez 
Euroleague şampiyonu oldu. Mü-
cadelenin ardından Anadolu Efes 
Baş Antrenörü Ergin Ataman ile 
23 sayıyla karşılaşmanın en skorer 

ismi Vasilije Micic, Stark Arena’da 
düzenlenen basın toplantısında 
açıklamalarda bulundu.  Real 
Madrid’in de iyi bir performans 
gösterdiğini dile getiren Ergin 
Ataman,” Onlar adına üzgünüm. 
Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı 
çok iyi biliyoruz. Finallerde hücum 
stratejileri çok da işlemez. Müthiş 
oyuncularım var. Kilitlenen anla-
rı çözebiliyoruz. Takımım, NBA 
takımı seviyesinde. Bu sezon NBA 
takımı gibi oynamadık ama önceki 
sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu” 
dedi.

Türk sporu için gururluyuz
Ergin Ataman, 2005’ten sonra 
Pini Gershon’un ardından Avru-
pa Ligi’nde üst üste şampiyonluk 
yaşayan ilk başantrenör olmasıyla 
ilgili yöneltilen bir soruya, “Müthiş 
bir duygu. Türk spor adamlarını bu 
şekilde temsil ettiğim için çok gu-
rurluyum. Eminim ki bundan sonra 
birçok arkadaş bu seviyeye gele-
cektir. Bu hedeften sonra A Milli 
Takımı da çalıştıracağım. Hedefim, 
A Milli Takım’la da madalya ka-
zanmak. Avrupa Şampiyonası’nda 
şampiyon olmak. Şu anda ona kon-
santreyim” şeklinde cevap verdi.

Şampiyonluğa oynayacağız
Gelecek sezon da Avrupa liginde 
şampiyonluğa oynayacak bir takım 
kuracaklarını dile getiren Ataman, 

“Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığı-
mız zaman korkarak ve maçın so-
nucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep 
pozitif düşünüyoruz ve bu önemli 
anlarda bu galibiyetler geliyor” diye 
konuştu.

Tibor Pleiss’ın performansıy-
la ilgili konuşan Ergin Ataman, 
“Mükemmel oynadı. Çok iyi sezon 
geçirdi. Dörtlü Final’de müthiş bir 
performans ortaya koydu. Sistemi-
miz için çok önemli. Kendisine o 
güveni aşılıyoruz. Geçen sene Pleiss 
sakattı. Aynı güveni Sertaç Şanlı’ya 
da aşılamıştık. Sertaç’a ‘neden ayrı-
lıyorsun, ikinci olan takıma gidiyor-
sun?’ dedim. Şimdi aklından neler 
geçiyor merak ediyorum. Dunston 
da ilerlemiş yaşına rağmen müthiş 
bir karakter otaya koydu” dedi.

Masum insanlar hayatlarını kaybetti
Ergin Ataman, Rusya’nın Ukray-
na’ya açtığı savaşla ilgili soruyu şu 
yanıtı verdi: “Çok üzüntü duyuyo-
ruz. Savaş başladığında da bunu 
söylemiştim. Bu konuyla ilgili 
konuşan ilk kişi ben oldum belki. 
Bu, asla kabul edilemez. Türkiye’de 
yaşıyorum. Masum insanlar hayat-
larını kaybettiler. Bu inanılmaz bir 
şey. 2022’deyiz. Bu çağda inanıla-
cak bir şey değil. Spor dünyasındaki 
yaşananlar da kabul edilemez. Bu 
gerçekten berbat bir politika. İnşal-
lah Covid-19’u yendiğimiz gibi bu 
konuyu da çözüme kavuştururuz.”

ANADOLU Efes’in Sırp 
oyuncusu Vasilije Micic 
ise “Çok büyük bir başarı. 
Söyleyecek kelime bula-
mıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimize hala 
inanamıyorum. Olağanüstü bir mutluluk 
yaşıyoruz. Taraftarlarımıza minnettarız. 
Bu sonuçta rolleri çok büyük” dedi. Micic, 
üst üste ikinci kez “En Değerli Oyun-
cu” seçilmesiyle ilgili, “Bu başarılardan 
büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemde ve 
Belgrad’da bu şampiyonluğu kazanmak 
büyük gurur” diye konuştu. Öte yandan 
Anadolu Efesli oyuncular, basın toplan-
tısını basarak şampiyonluğu kutladılar. 
Ergin Ataman ve Micic’in açıklamalarını 
bölerek basın toplantı odasına giren oyun-
cular, şampiyonluğu doyasıya kutladılar. 
Ortaya renkli görüntülerin çıktığı anlarda 
oyuncular, Ergin Ataman’ın başından 
aşağıya da su döktüler.

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasın-
da Fenerbahçe, konuk olduğu Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor’u 5-0 yendi

AVRUPA Engelliler Golf 
Birliği’nin organize ettiği 
2022 German Internati-

onal Men and Ladies Disabled 
Championship Almanya’nın 
Baden kentinde yapıldı. Baden 
Hills Golf und Curling Club’da 
düzenlenen müsabakada İn-
giltere, Fransa, İtalya, Belçika, 
Hollanda, Şili, Almanya ve Tür-
kiye’den toplamda 51 sporcu 
mücadele etti. Organizasyonda, 
Türkiye’yi TGF Sportif Direk-
törü ve Milli Takım Başantre-

nörü Erol Şimşek önderliğinde 
Engelliler Golf Milli takımı 
sporcuları Mehmet Kazan ve 
Ahmet Özyazıcı temsil etti. 
Oynanan müsabakaların final 
raundunun sonunda erkekler 
gross da Mehmet Kazan ilk 
raund 81, ikinci raund 73 gross 
skor, Alman rakibi Timo Klis-
chan ilk raund 78, ikinci raund 
76 gross skor oynayarak top-
lamda 154’er (+10) gross skorla 
liderliği paylaşınca, aralarında 
bir play off maçı yapıldı. 18’inci 

çukurda oynanan play off ma-
çında rakibinin gerisinde kalan 
Mehmet Kazan, ikinci oldu. 
Erkekler Net kategorisinde ise 
iki gün sonunda toplamda 150 
net skorla yine ikinci olarak mü-
sabakaları tamamlayan Mehmet 
Kazan, iki kupanın da sahibi 
oldu. Bir diğer milli sporcu 
Ahmet Özyazıcı, erkekler gros-
sda toplamda 201 (+57) gross 
skorla 18’inci sırada yer alırken, 
net kategoride de toplamda 171 
net skorla yine 18’inci oldu. 

Milli takım sporcusu Mehmet Kazan, 2022 German International Men and Ladies Disabled Championship’te iki kupa kazanma başarısı gösterdi



Vodafone Park’ta 42. 
dakikada Rahmanovi-
c’in attığı gole 90+1. 

dakikada Kenan Karaman’ın 
golüyle cevap veren Beşik-
taş, sezonu 59 puanla bitirdi. 
Siyah-beyazlı ekip, 38 haf-
talık süreçte 15 galibiyet, 14 
beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 
Beşiktaş’ta 31. hafta itibarıyla 
göreve başlayan teknik direk-
tör Valerien Ismael, Vodafone 
Park’ta sezonu 1 puanla nok-
taladı. İç sahadaki ilk maçında 
Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 
yenen Ismael yönetimindeki 
siyah-beyazlı ekip, daha sonra 
Vodafone Park’ta oynadığı 
maçlarda Kasımpaşa’ya 3-0 
yenilirken, Fenerbahçe ile 
1-1 berabere kaldı. Ismael, 
siyah-beyazlı taraftarların 

önünde sezonu kapattığı maç-
ta ise Konyaspor’a 1-1 bera-
bere kalarak, Dolmabahçe’de 
1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 
yenilgiyle 5 puan toplayabildi.

Larin’e ıslıklı veda
Beşiktaş’ta bu sezon sözleşme-
si sona erecek isimler arasında 
yer alan ve henüz siyah-beyazlı 
kulüple anlaşma sağlayamayan 
Cyle Larin oyundan alınırken 
seyirciler tarafından yuhalan-
dı. 60. dakikada yerini Güven 
Yalçın’a bırakan Kanadalı 
oyuncu kulübeye gelirken, Be-
şiktaşlı taraftarlar yuhalayarak 
tepki gösterdi.

Çebi ve yönetime tepki
Beşiktaşlı taraftarlar karşılaş-
manın son bölümünde başkan 

Ahmet Nur Çebi aleyhine te-
zahüratlar yaptı. Siyah-beyazlı 
futbolseverler zaman zaman 
“Yönetim istifa” ve “Trab-
zon’a başkan olsana” şeklinde 
tezahüratlarla yönetime tepki 
gösterdi. Beşiktaşlı taraftar-
ların tepkisi maç sonunda da 
devam etti.

Vida taraftara veda etti
Siyah-beyazlı kulüpte 4. se-
zonunun sonunda sözleşmesi 
sona eren ve devam etmesi 
beklenmeyen Domagoj Vida 
maçın ardından sahaya girerek 
Beşiktaşlı taraftarlarla veda-
laştı. Siyah-beyazlı taraftarla-
rın tribünlere çağırdığı Hırvat 
futbolcu, bütün tribünleri 
dolaşarak izleyicileri selamla-
dı. DHA

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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BESIKTASBESIKTAS  
1 PUANLA 1 PUANLA 
KAPATTIKAPATTI
Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu İttifak Holding 
Konyaspor’u ağırlayarak tamamlayan Beşiktaş, 1 puana razı oldu

1441 sarı ve 81 kırmızı 
kartın gördüğü ligde 
maç başına sarı kart 

ortalaması 4,21, hafta başına 
kırmızı kart ortalaması 2,13 
olarak gerçekleşti. Ligde 
2012-2013 sezonundan itiba-
ren en az sarı kartın kulla-
nıldığı sezon yaşandı. Ligde 
geçen sezon maç başına sarı 
kart ortalaması 4,44 olmuştu.
Spor Toto 1. Lig’e veda eden 
Kocaelispor’da futbolcular 
92 sarı ve 7 kırmızı kartla 
cezalandırıldı. Kocaelispor, 
ligin en fazla sarı ve kırmızı 
kart gören ekibi oldu. İstan-
bulspor 53 sarı kartla en az 
sarı kart gören ekip olarak 
dikkat çekerken Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ve 
Eyüpsporlu futbolcular, iki-
şer kez kırmızı kartla takım-
larını eksik bıraktı.

Ligin ilk haftasında Ko-
caelispor-Bereket Sigorta 
Ümraniyespor ve 5. haftada-
ki Gençlerbirliği-Altınordu 
karşılaşmalarında hakemler 
üçer kez kırmızı kart gös-
terirken 6 karşılaşmada da 
kırmızı kartlarını ikişer kez 
kullandı.

Sarı kartlar
Kocaelisporlu Georges Man-
djeck ile Bereket Sigorta 
Ümraniyespor’da Kartal Yıl-
maz 11, Beypiliç Boluspor’da 
Abdurrahman Canlı ve 
Manisa FK’de Hakan Barış 
10 kartla en fazla sarı kartla 
cezalandırılan isimler oldu. 
Ligde en fazla sarı kart gös-
terilen maçlar 12 sarı kartla 
13. haftadaki NasaDoge 
Menemenspor-Balıkesirspor, 
10’ar sarı kartla 9. haftadaki 

Altaş Denizlispor-Balıke-
sirspor, 12. haftadaki Ankara 
Keçiörengücü-Gençlerbiriği 
ile 28. haftadaki Kocae-
lispor-Ankara Keçiörengücü 
müsabakaları oldu.       7. hafta-
daki Bursaspor-MKE Ankar-
gücü, 32. haftadaki Tuz-
laspor-Gençlerbirliği ve 38. 
haftadaki Tuzlaspor-Yılport 
Samsunspor karşılaşmaların-
da hakemler kartlarına hiç 
başvurmadı.Ligde 7 futbolcu 
ikişer kırmızı kartla cezalan-
dırıldı.

F1 nefes 
kesiyor

FORMULA 1 
Dünya Şampiyo-
nası’nın 6. ayağı 

İspanya Grand Prix’sin-
de “pole” pozisyonu-
nu, Ferrari takımından 
Monakolu Charles Lec-
lerc elde etti. Sıralama 
turlarında Leclerc, 1 
dakika 18.750 saniyelik 
süresiyle ilk sırayı aldı 
ve İspanya’nın Kata-
lonya özerk bölgesin-
deki 4,6 kilometrelik 
Barselona-Katalonya 
Pisti’nde 66 tur üze-
rinden düzenlenecek 
yarışa ilk sıradan baş-
lama hakkı elde etti. 
Red Bull’un Hollandalı 
pilotu Max Verstappen 
0.323 saniye farkla 
ikinciliği, Ferrari’nin 
İspanyol pilotu Carlos 
Sainz da 0.416 saniye 
farkla üçüncülüğü elde 
etti. Şampiyonada 
sezonun altıncı yarışı, 
bugün TSİ 16.00’da 
başlayacak.

BU SEZON AZ 
SARI KART ÇIKTI
Spor Toto 1. Lig’de hakemlerin 1441 kez sarı karta başvurduğu 2021-
2022 sezonu, son 10 yılda en az sarı kart kullanılan sezon oldu

AYLARDIR transfer 
döneminin en çok 
konuşulan ismi olan 

Kylian Mbappe, kararını 
verdi. Adı Real Madrid ile 
sıklıkla anılan Mbappe, Paris 

Saint-Ger-
main’de kaldı. 
Haziran ayında 
Fransız ekibiyle söz-
leşmesi sona erecek 

olan yıldız oyuncu, 
kulübüyle 30 

Haziran 2025’e 
kadar geçerli 
olan yeni bir 

sözleşme imza-
ladı. Kararından 
dolayı çok mutlu 

olduğunu belirten 
yıldız oyuncu, “Üst 

düzey bir performans 
sergilemek için her türlü 
imkanı sağlayan bir kulüpte 
gelişmeye devam edeceğime 
inanıyorum. Başkan Nas-
ser Al-Khelaifi’ye güveni, 
anlayışı ve sabrı için teşekkür 

et-
mek 
istiyorum” 
ifadelerini kul-
landı.  Paris Saint-Germain 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Nasser Al-Khelaifi 
ise Fransız kulübünün resmi 
internet sitesine yaptığı açık-
lamada, “Kylian’ın sözleşme-
sinin uzatılması, kulübümü-
zün tarihinde istisnai bir ana 
işaret ediyor ve dünyadaki 
tüm taraftarlarımız için hari-
ka bir haber. Taraftarlarımız 
ve kulübümüz için tarihimi-
zin en güzel sayfalarını aça-
cağız” cümlelerine yer verdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Ger-
main, Haziran ayında sözleşmesi sona 

erecek olan yıldız futbolcusu Kylian 
Mbappe ile 3 yıllık yeni anlaşma 

imzaladıklarını açıkladı

MBAPPE 3 YILMBAPPE 3 YIL
DAHA PSG’DEDAHA PSG’DE

SPOR Toto 1. Lig’de 
38 haftalık lig marato-
nunun tamamlandığı 

2021-2022 sezonunda MKE 
Ankaragücü ve Bereket Sigor-
ta Ümraniyespor’un ardından 
Süper Lig’e yükselecek 3. 
ekibin belli olacağı play-off bu 
sezon 27. kez oynanacak. Lig-
de dün tamamlanan normal 
sezon maçlarının ardından 
MKE Ankaragücü’nün şam-
piyon tamamladığı 1. Lig’de 
ikinciliği averajla Bereket 
Sigorta Ümraniyespor elde 
etti. Bu iki takımı izleyen 
Royal Hastanesi Bandır-
maspor, İstanbulspor, Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor 
ve Eyüpspor’dan biri daha 
play-off’ta Süper Lig vizesi 
almak için mücadele edecek. 
Eyüpspor-Royal Hastanesi 
Bandırmaspor ve Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor-İstan-
bulspor arasındaki yarı final 
ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba 
günü İstanbul ve Erzurum’da, 
rövanş karşılaşmaları ise 29 
Mayıs Pazar günü Balıkesir ve 
İstanbul’da yapılacak. Bu tur-
da rakiplerini mağlup edecek 
ekipler 2 Haziran Perşembe 
günü tarafsız sahada tek maç 
usulü oynanacak maçta Süper 
Lig’e çıkmak için karşılaşacak. 
Play-off müsabakalarında 
VAR sistemi kullanılacak. 
Spor Toto 1. Lig’de Balı-
kesirspor, NasaDoge Me-

nemenspor, Kocaelispor ve 
Bursaspor’un daha önce küme 
düşmesi kesinleşmişti.

Play-off’ta 27. sezon
Bu sezon 27. defa uygulanacak 
play-off sisteminde şimdiye 
kadar 20 takım bir üst lige 
çıktı. Kasımpaşa’nın 3 kez 
play-off’tan Süper Lig vize-
si aldığı ligde Antalyaspor, 
Eskişehirspor, Göztepe, 
Konyaspor, Sakaryaspor 
ikişer, Adana Demirspor, 
Alanyaspor, Altay, Boluspor, 
Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, Çaykur Rizespor, 
Fatih Karagümrük, Gazi-
antep, Kayserispor, Malat-
yaspor, Mersin İdmanyurdu, 
Orduspor, Şekerspor ve 

Zeytinburnuspor da birer kez 
play-off’ta gülen taraf oldu. 
Ligde 1993-1994 sezonunda 
play-off’tan Süper Lig’e iki 
takım (Adana Demirspor ve 
Antalyaspor) yükselmişti. 
Eyüpspor ve Royal Hastanesi 
Bandırmaspor’un ilk defa yer 
alacağı play-off’ta daha önce 
1 kez mücadele eden Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor 
2017-2018 sezonunda finalde 
Gaziantep FK’yi yenerek 
Süper Lig’e çıkmıştı. Geçen 
sezon olduğu gibi bu yıl da 
play-off’ta mücadele edecek 
İstanbulspor, 4. kez play-of-
f’ta yer alacak. İstanbulspor, 
1993-1994, 2005-2006 ve geçen 
sezon play-off’ta Süper Lig 
vizesi alamadı.

PLAY OFF HEYECANI
MKE Ankaragücü’nün şampiyon tamamladığı Spor Toto 1. Lig’den Süper Lig’e yük-
selecek son ekip, bu sezon 27. kez düzenlenen play-off maçlarıyla belirlenecek

7 SEZON SONRA 
TÜRK GOL KRALI

SPOR Toto 1. Lig 
2021-2022 sezonunu 
17 golle bitiren Ahmet 

Sağat, takımı NasaDoge 
Menemenspor küme düşme-
sine rağmen gol kralı olmayı 
başardı. Ligde 2013-2014 
sezonundan bu yana ilk kez 
bir yerli oyuncu, en fazla 
gol atan isim oldu. Toplam 
901 golün atıldığı ligde maç 
başına gol ortalaması 2,63 
olarak gerçekleşti. Ligde 67 
penaltı golünün yanı sıra 
futbolcular 18 golü kendi 
kalelerine gönderdi. Diğer 
gollerin 649’u ayakla, 167’si 
kafayla atıldı. Gollerin 
497’sini ev sahipleri, 404’ünü 
deplasman takımları atarken 
karşılaşmaların ilk yarıların-

da 395, ikinci devrelerinde 
506 gole ulaşıldı. Sezonu 64 
golle tamamlayan Bereket 
Sigorta Ümraniyespor’un en 
golcü takım unvanına ulaştığı 
ligde bu ekibi 57 golle İstan-
bulspor, 56’şar golle MKE 
Ankaragücü, Royal Hastane-
si Bandırmaspor ve Eyüpspor 
takip etti. Lige veda eden 
Balıkesirspor’un 26 golde 
kaldığı ligde Adanaspor ve 
Kocaelispor, fileleri 40 kez 
havalandırabildi.

Takımı küme düştü
NasaDoge Menemenspor 
formasıyla 17 gole ulaşan 
Ahmet Sağat, takımı lige 
veda etmesine rağmen ligin 
en golcü ismi oldu. 

Ligde bu sezon 17 gol kaydeden NasaDoge Mene-
mensporlu Ahmet Sağat, takımı küme düşmesine 
rağmen gol krallığına ulaştı. Toplam 901 golün atıldığı 
ligde en golcü ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor oldu
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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On dört ülkeden altmış yedi kulüp 
ve altı yüz elli sporcunun yarıştığı, 
İkinci Uluslararası Performans 

Ritmik Jimnastik Turnuvası başladı. Üç 
günden oluşan ve Büyükçekmece Gazan-
fer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleşen 
turnuvanın açılış konuşmasını Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt yaptı. Etkinlik, çok sayıda miniğin 
başarılı jimnastik performansı ile renkli 
anlara sahne oldu. Turnuvaya Beylikdü-
zü Belediye Başkan yardımcısı Meltem 
Başa, Türkiye Jimnastik Federasyonu 
Başkanı Derviş Çatalbaş, Esenyurt Kent 
Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, 
Esenyurt Spor Kulüpler Birliği Başkanı 
Elvan Arslan, İstanbul Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü Göksun Öz, Büyük-
çekmece İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali 
Muzaffer Demir katıldı. Turnuvanın açılış 

konuşmasını yaparak birlik ve beraberliğe 
dikkat çeken Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Bence çok önemli 
bir ana şahitlik ediyoruz. Hem böyle güzel 
çocuklarımızın bize sunduklarını izleme 
şansı buluyoruz hem de birliği beraberliği, 
barışı ve kardeşliği oluşturacak tohumları 
birlikte atıyoruz. Dünyanın birçok değişik 
bölgesinden altı yüz elli minik sporcu-
muzun burada buluşması bizim için çok 
değerli. Medeniyetlere beşiklik etmiş bir 
ülkenin evladı olarak bu ülkede onları 
ağırlamak da bizim için ayrıca çok değerli. 
Bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Birbirimizi tanımamız, 
anlamamız lazım. Anlamsız savaşların, 
anlamsız kavgaların ve arayışların bitmesi 
için bu tür etkinliklerin çok büyük faydası 
olacağını düşünüyorum. Miniklerimize 
başarılar diliyorum, çok güzel çalışmalar 
sergilediler” diyerek etkinlikte emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Bağcılarlı okçular zoru başardı

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ikincisi düzenlenen 
Uluslararası Performans Ritmik Jimnastik Turnuvası’na katılarak etkinliğin 
açılış konuşmasını yaptı. Turnuvanın ülke adına önemini vurgulayan 
Bozkurt, “Barışı ve kardeşliği oluşturacak tohumları birlikte atıyoruz” dedi

Çevreci Başakşehir
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TOHUMLARINITOHUMLARINI
ATIYORUZATIYORUZ

TikTok güzeli Atiye
ATİYE albüm lansmanını Tik-
Tok’ta yaptı. Hem “Deli İşi” isimli 
yeni albümündeki şarkılarını hem 
de eski şarkılarını seslendiren 
sanatçıyı 50 bini aşkın kişi izle-
di. TikTok’un Gençlik ve Spor 
Şenliği etkinlikleri kapsamın-
da gerçekleştirilen konseri 
Atiye 10. Yıl Marşı ile açtı.

 Sanatçı canlı yayında 
gelen soruları da yanıtladığı 
konserinde yeni albü-
münden “Dalga-
na Bak”, “Hep 
Sabret”, “Allem 

Kallem”, “Sanki Kedi” şarkıları-
nın yanı sıra “Salla”, “Aşkistan”, 
“Dondurma”, “Uyan da Gel”, “Ya 
Habibi” gibi sevilen hitlerini de 
söyledi. Onlarca başka şarkı isteği 

de alan Atiye, izleyicilere on-
ları da bir sonraki TikTok 
konserinde söyleme sözü 
verdi. Canlı yayında annesi 

ve ananesinin izlediğini 
görünce Atiye mutlu oldu 

ve selam iletti.

TikTok güzeli Atiye
ATİYE albüm lansmanını Tik-
Tok’ta yaptı. Hem “Deli İşi” isimli 
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de eski şarkılarını seslendiren 
sanatçıyı 50 bini aşkın kişi izle-
di. TikTok’un Gençlik ve Spor 
Şenliği etkinlikleri kapsamın-
da gerçekleştirilen konseri 
Atiye 10. Yıl Marşı ile açtı.

 Sanatçı canlı yayında 
gelen soruları da yanıtladığı 
konserinde yeni albü-
münden “Dalga-
na Bak”, “Hep 
Sabret”, “Allem Sabret”, “Allem 

Kallem”, “Sanki Kedi” şarkıları-
nın yanı sıra “Salla”, “Aşkistan”, 
“Dondurma”, “Uyan da Gel”, “Ya 
Habibi” gibi sevilen hitlerini de 
söyledi. Onlarca başka şarkı isteği 

de alan Atiye, izleyicilere on-
ları da bir sonraki TikTok 
konserinde söyleme sözü 
verdi. Canlı yayında annesi 

ve ananesinin izlediğini 
görünce Atiye mutlu oldu 

ve selam iletti.

Başakşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için çevre gönüllüsü ilçe 
sakinleiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hikmet Uluğbay Ortaokulu öğrencilerinin de 
katıldığı etkinlikte, Şamlar Tabiat Parkı’nda piknikçilerden geriye kalan atılar toplandı
SIFIR atık ve geri dönüşüm 
çalışmalarıyla Türkiye ve Avru-
pa’ya örnek olan Başakşehir Be-
lediyesi, farkındalık oluşturmak 
için Başakşehirli çevre gönül-
lüleri ile birlikte Şamlar Tabiat 
Parkı’nda atık toplama etkinliği 
düzenledi. Hikmet Uluğbay 
Ortaokulu çevre kulübü öğ-
rencileri ve çevre gönüllüleri 
ile birlikte Şamlar’da bir araya 
gelen belediye ekipleri,  hafta 
sonu piknikçilerden geriye kalan 
atıkları topladı.

Başakgiller çocuklara eşlik etti
Çocuklara çevre bilinci aşılan-
ması amaçlanan etkinlikte, pik-
nikçilerin bıraktıkları atıklara da 
dikkat çekildi. Çocuklara “Sıfır 
Atık Güzel Gelecek” projesinin 
maskotları Başakgiller eşlik 
etti. Dönüştör Fikri, Başakcan, 
Süper Pati ve Hızlı, birlikte atık 
topladıkları çocuklara etkinlik 
sonunda geri dönüşüm mal-
zemelerinden oluşan çeşitli 
hediyeler verdi. İlçe genelindeki 

okullarla birlikte gerçekleştiri-
lecek atık toplama çalışmaları 
ile Başakşehirli çocuklara çevre 
bilinci aşılanması hedefleniyor. 
■ YAKUP TEZCAN

“BİLMEM Mi” “Affettim” “Tutsak” gibi 
şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı 
rapçi Sefo, büyük bir konsere imza attı. 
Sefo, günler öncesinden biletleri sold- out 
olan Volkswagen Arena konserinde hay-

ranlarıyla buluştu. Yaklaşık 1 ay hazırlan-
dığı konserde Sefo’ya sahnede 10 dansçı 
eşlik etti. Sefo’nun yakın arkadaşları olan 
yetenekli yıldızlar Yase, Jako, Revart, Luk-
han ise Sefo sahneye çıkmadan önce önce 
seyircilere şarkılarını söylediler. Bu büyük 
organizasyonu düzenleyen Campus Team 
Menajerlik şirketinin sahibi Ömer Çiller 
organizasyonun hazırlıkları 6 ay sürdüğünü 
belirtti. Sevilen şarkılarını canlı seslendiren 
Sefo’nun konserine ünlüler ve fenomen 
dünyasından birçok isim de katıldı.

BAĞCILAR Belediyesi Okçuluk Takımı, 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federas-
yonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Şampiyo-
nası’nda önemli bir başarıya imza attı. Ok-
çular, mücadele ettikleri Makaralı Yay Mİx 
Takım ve Makaralı Yay Bayanlar Double 
Takım kategorilerinin ikisinde de ikinci 
olarak 2 kupa ve 4 gümüş madalya kazandı. 
Türkiye Bedensel Engelliler tarafından 
Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 18 – 21 
Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Beykoz Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri’nde 
düzenlenen ve en iyilerin katıldığı turnuva-

da Bağcılar Belediyesi Okçuluk takımı da 
yer aldı. 3 gün süren zorlu müsabakalarda 
Bağcılarlı okçular, iki kategoride ter döktü. 
Yarışmaların sonucunda Yasemin Keskin 
ve Ahmet Avşar, Makaralı Yay Mix Takım 
kategorisinde; yine Yasemin Keskin ile Bir-
can Çiçek, Makaralı Yay Bayanlar Double 
Takım kategorisinde Türkiye 2.’si oldu. Bu 
sonuçlarla birlikte sporcular, toplamda iki 
kupa ve 4 gümüş madalya elde etti.

Başarıları heyecan veriyor
Dereceye giren okçuluk takımını tebrik 
eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah 
Özdemir, “Kazandıkları kupa ve madal-
yalarla bizleri mutlu eden sporcularımızı 
gönülden tebrik ediyorum. Onların başarısı 
bizleri ileriye yönelik daha da umutlandırı-
yor ve heyecanlandırıyor. Bundan sonraki 
turnuvalarda da başarılar diliyorum” dedi 
Okçuluk takımı antrenörü Murat Öz de 
desteklerinden dolayı başkan Özdemir’e 
teşekkür etti.

Sefo coşturdu


