
İçindeki
sevgiyi

müzik aracılı-
ğıyla aktaran 
bir ruhu olarak
özetleyen İmren
Çapanoğlu, 
5 single çalışması-
nın ardından yeni
teklisi “Hazmede-
mem” ile sevenle-
riyle buluştu.
“Hazmedemem”
isimli eserin aranjör
koltuğunda usta
müzik adamı Yıldı-
ray Gürgen yer aldı.
Çapanoğlu, “Hazme-
demem” isimli eserle
sevenlerini, hedefinin
hem eğlendirip hem
düşündürmek oldu-

ğunu da dile getirdi.
Farkını “Müzik yoluyla
ruhlara seslenip sevgiyi
hatırlatmayı görev bili-
rim” diyerek özetledi.

Selimpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi’nde
sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığı 

iddiasıyla Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
önünde eylem yapıldı. KESK'e bağlı, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy
Şubesi'nin düzenlediği eylemde, “Mobbinge ve 
şiddete hayır” yazılı pankart açıldı. Hastane sorum-

lusu doktorun çalışanlara kötü davrandığı, “Kafanızı 
koparırız” şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.
Sağlıkçılar adına açıklama yapan SES Bakırköy 
Şubesi Eşbaşkanı Hatip Şengül, merkezde hekimler
ve diğer sağlık emekçilerinin mesai başlangıcında
imza föylerinin kaldırılma saatlerinde farklılıklar oldu-
ğunu belirtti. Bu ayrımın iş barışını bozduğunu söyledi. 
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Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, partisinin 

A takımının istifasıyla ilgili konuştu. 
İnce, muhalefete yüklenerek, “Millete
umut olamıyorlar ama bize operasyon
çekmek istiyorlar. Topunuz gelse bir
şey yapamazsınız. Partimiz dimdik
ayaktadır” dedi. 6'lı masaya yüklenen
İnce, “Türkiye'de ortalama koalisyon-
ların süresi 11 aydır. En uzun koalis-
yon da 2 yıl 4 ay sürmüştür. Bu 6'lı
masa geçtiğimiz günlerde bence 
dağılmıştır” diye konuştu. 
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Bize operasyon 
çekmek istiyorlar

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Büyükçekmece Fatih Mahalle-
si'nde İSKİ'nin çalışma yaptığı

yolun bir bölümü çöktü. Çökme sıra-
sında isale hattı patlarken 2 otomobil de
çukura düştü. Bazı evlerin bahçelerini ise
su bastı. Bazı vatandaşlar ise bahçelerine
su girmemesi için kapılarının önlerini
plastiklerle kapamaya çalıştı. İsale hat-
tından daha fazla su sızmaması için
vana kapatılırken, bazı evlerde su kesin-
tisi yaşandı. Otomobili çukura düşen

Derya Yılmaz,
“Yol akıyordu.
Belediye
herhangi 
bir işaret 
koymamıştı. 
Önümüzden
araçlar gidi-
yordu. Birden
yol çöktü”
dedi. 
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ADALETSiZLiK YAPANLARI 
ASLA UNUTMAYACAĞIZ

“İstanbul'a Hizmette 3. Yıl
Sunumu”, CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirildi. İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener’in
tebrik mesajı gönderdiği etkinliğe
Millet İttifakı'nda yer alan partilerin
temsilcileri de katıldı. İstanbul 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikte konuşan Kemal Kılıçda-
roğlu, “Millet iktidarında biz yeni
bir hedef ortaya koyacağız. 

Merkezle yerel arasında sağlıklı bir
denge oluşturacağız. Yerel yönetim-
lerin kaynaklarını güçlendireceğiz.
Yeni kaynaklar, yeni olanaklar 
sağlayacağız” dedi. Bütün 
engellemelere rağmen belediye
başkanlarının kararlılıkla yolla-
rına devam ettiğini belirten Kılıç-
daroğlu, “Bu ülkeye önce adaleti
getireceğiz. Adaleti sağlarken,
adaletsizlik yapanları asla unut-
mayacağız” diye konuştu. 

ç İBB’deki 3 yılının hesabını
kamuoyu ile paylaşan

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın İBB başkanlığı döne-

minde sarf ettiği, “Açıkça 
görüldüğü gibi; merkezi hükü-
met, bize karşı adeta ‘politik
terör’ uygulamıştır ve başarısız
olmamızı sağlamak için elleri-
mizi, kollarımızı bağlamak 
yoluna gitmiştir” sözlerini 
hatırlatarak, “Az evvel, ‘Merkezi

hükümet İBB’ye adeta politik terör
uygulamıştır’ diye başlayan cümle
var ya, o cümleler bugüne nasıl da
cuk oturuyor değil mi? Nasıl da 
bugünü anlatıyor. Sanki ben demi-
şim gibi! Ama o cümlelerin sahibi
ben değilim. Sizce sahibi kim? 
O cümleleri, 1995 yılının mayıs
ayında kuran kişi, bugünün Cum-
hurbaşkanı Sayın Erdoğan. Bugün
ben ne desem az gelir, vallahi az”
açıklamasında bulundu. I SAYFA 5
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

23 Haziran 2019’da
tekrarlanan İstanbul seçiminin

3. yıldönümü, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun

katılımıyla kutlandı. 
“İstanbul’a Hizmette 3. Yıl

Sunumu” etkinliğinde konuşan
Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye önce
adaleti getireceğiz” dedi. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu ise
iktidar tarafından kendilerine

politik terör uygulandığını 
belirterek, “İBB’ye yönelik,

hukuk ve edep dışı
uygulamaların haddi hesabı
yok. Bugün ben ne desem az
gelir, vallahi az” diye konuştu

ANIL
BODUÇ

HABER

Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi'ne bağlı Selimpaşa Diş Tedavi ve 
Protez Merkezi çalışanları kendilerine 
mobbing uygulandığı iddiasıyla eylem yaptı. 
“İşyerinde barış ve huzur istiyoruz” diyen sağlıkçılar,
“Mobbinge ve şiddete hayır” yazılı pankart açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Marmaris Değirmen-

yanı mevkiindeki yangın koordinasyon
merkezinde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, “Müdahaleyle yangının çok
daha büyümesi engellendi. Yangın
büyük oranda kontrol altına alınmış
durumda” dedi. Erdoğan, orman 
yangınlarıyla ilgili uygulanacak cezaya
ilişkin, “Caydırıcı ceza olacaksa orman
yakmanın cezası idam olmalı. Bu 
tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca
durmalıyız. Sultan Fatih ne diyor, 'Or-
manlardan bir ağaç kesenin boynunu
vururum' diyor” ifadelerini kullandı.
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SAĞLIKÇILAR TEHDİT EDİLİYOR!

BUNUN CEZASI
IDAM OLMALI!

İsmailağa Cemaati lideri 
Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih

Camii'nde kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Son dönemlerinde 
gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin 
ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz.
Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik
ve bu imanıyla da biz sevgili habibine
komşu olacağına da inanıyoruz”
dedi. I SAYFA 9
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Son dönemde 
çok çile çekti

USTAOSMANOĞLU UĞURLANDI

Silivri Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan ve İstan-

bul’da belediye eliyle yapılmış ilk 
canlı hayvan pazarı olma özelliğini
taşıyan tesis düzenlenen törenle açıldı. 
Törende konuşan Başkan Yılmaz, 
“Silivri olarak bizim 500 kilometrekare
ekilebilir, dikilebilir arazimiz var. Biz
İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü
olmaya hazırız” dedi. Üreticilerin
mezbaha talebine de değinen Yılmaz,
“İBB mezbaha yapılma yetkisini bize
vermeli” diye konuştu. I SAYFA 9
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Hayvancılık 
üssü olacağız

İLK CANLI HAYVAN PAZARI
BUGÜN BEN NE DESEM 
AZ GELiR, VALLAHi AZ!

POLITIK TEROR
UYGULANIYOR! Her hizmette

alın teri var

HASTANEDEHASTANEDEHASTANEDEHASTANEDEHASTANEDEHASTANEDEHASTANEDEHASTANEDE
MOBBiNG!

Esenyurt Belediyesi’nin 
düzenlediği 1. Uluslararası

Esenyurt Halk Dansları ve Müzik
Festivali başladı. Dünya kültürlerini
bir araya getiren festivalin ilk 
gününde, savaş halindeki Uk-
rayna ve Rusya’yı temsil eden
dansçılar sahneye çıkarak bir-
likte barış güvercini uçurdu.
Barış ve kardeşlik vurgusu
yapan Kemal Deniz Bozkurt,
“Esenyurt’ta 100 değişik dil
konuşuluyor” dedi. I SAYFA 16
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100 DEĞiŞiK DiL 
KONUŞULUYOR

Etkinliğin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte farklı ilçelerde
incelemelerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Arnavutköy Kültür 
Merkezi'ni ziyaret etti. Daha sonra Büyükçekmece'deki sahil çalışmasını 
inceleyen Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde  tetkiklerde bulundu. 
Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Galeri Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu'nu da ziyaret etti. 

KILIÇDAROĞLU BÖLGEDE iNCELEMELERDE BULUNDU

Hatip Şengül, 
Anyasa’da yer alan
dinlenme hakkının 

iş yoğunluğu 
gözetilerek tüm 

çalışanlara eşit şekilde
sağlanması 

gerektiğini belirtti.

HASTANEDE YOL ÇÖKTÜ;
otomobil
düştü!

Beylikdüzü Belediyesi ile
KESK’e bağlı TÜM BEL-

SEN arasında gerçekleşen Toplu İş
Sözleşmesinin imza töreni, emekçi
personelin katılımı ile Belediye Baş-
kanlık binası bahçesinde gerçekleşti.
Törende konuşan Mehmet Murat
Çalık, Beylikdüzü’nde alın teriyle
üretmeye devam ettiklerini vurgulaya-
rak, “Beylikdüzü’nde verdiğimiz her
hizmetin içerisinde alın terimiz ve
emeğimiz var” dedi. I SAYFA 4
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Ben de çiftçi 
çocuğuyum

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner buğday hasadına

sayılı günler kala çiftçiler ile bir araya
gelerek değerlendirmelerde bulundu.
Üner, “Ben de bir çiftçi çocuğuyum.
Üretmenin emeğini ve değerini bili-
rim. Tarlada her türlü zorluğu çeken
çiftçilerimizin isteği ilçemizde TMO
olmasıydı. Gerekli temaslarımızı
yaptık. Bizler, emeğini alın terine katık
eden siz değerli çiftçilerimiz için çalış-
maya ve daima yanınızda olmaya
devam edeceğiz” dedi.  I SAYFA 4
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Vatandaşlık 
satılıyor!

Esenyurt Yeniden Refah Partisi
İlçe Başkanı Selçuk Güneş,

“Seçim döneminde mültecilerin
ellerine bir şeyler tutuşturulup seçim
sahasına çıkması olası görülüyor”
iddiasını ortaya attı. Güneş, “Türk
vatandaşı olan Suriyelilerin hükumete
oy vereceği açıkça 
ortada ve vatandaşlık
parayla satılıyor. Dün
kavga ettikleri prensle
masaya oturuluyorsa,
Suriyelilerin de gitmesi
için Esat'la oturulması
lazım” eleştirisinde 
bulundu.  I SAYFA 7
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

GÖZLERiNiZE
DiKKAT EDiN!
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DiKKAT EDiN!

TEK HEDEFİMİZ
ŞAMPİYONLUK

Galatasaray’a imza atan teknik 
direktör Okan Buruk, dünyanın en

mutlu insanlarından biri olduğunu söyledi.
Buruk, “Galatasaray'da hedef hiçbir zaman
değişmez. Bu yıl da hedefimiz şampiyonluk”
açıklamasını
yaptı. Başkan
Dursun Özbek
de “Taraftarları-
mız hiç endişe
etmesinler. 
Herkesi mutlu
etmek istiyoru”
dedi. I SAYFA 14
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UZUN yıllar İtalya’da yaşayan genç girişimci işa-
damı Kaan Kazaklar’ı Türkiye’de birçok ünlü koz-
metik markasının Lisans sahibi olarak biliyoruz. 

Ülkemize birçok sayılı kozmetik markalarını taşıyan Ka-
zaklar yakın zamanda yine oldukça popüler ve tanıdık 
bir simayı ekranlara reklam yüzü olarak karşımıza ge-
tiriyor. Yeni ürünlerinin reklam kampanyası için hazır-
lanan Kazaklar, çok konuşulacak isim ve kampanyasını 
kısaca çok konuşulacağız diye özetledi. Kazaklar, “Çok 
yakın zamanda bu ismi sizlerle paylaşacağım. Fakat şu 
an da açıklamam etik olmaz. Tüm imzaları attık, yakın 
zamanda sizlerle bu ismi paylaşacağım” dedi. Ülkemiz-
de birçok ünlü kozmetik markasının lisans sahibi olan 
Kaan Kazaklar daha önceden de Petek Dinçöz ve Merve 
Boluğur ile işbirliği yapmıştı. Ürünlerimiz için seçtiği-
miz renkli dünyanın özel isimlerinin bir ekip tarafından 
ortak kararla seçildiğini de vurguladı.

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
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ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden
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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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ZEKA TESTLERI 
DAHA YÜKSEK

1 YAŞINDAN itibaren çocukların omega-3 
ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları 
gerektiğini ebeveynlere sürekli tembihle-

diklerini ifade eden Prof. Dr. Gökhan Aydemir, 
“Çünkü beyin gelişiminin en hızlı seyrettiği süreç 
0-3 yaş aralığı ve beynin önemli bir kısmı ome-
ga-3 yağ asidi DHA’dan oluşuyor. Bu periyotta 
her gün düzenli omega-3 alan çocukların beyin 
gelişimleri için çok faydalı olduğu yönünde birçok 
araştırma bulunuyor. Gebelik döneminde anne 
karnındaki bebeğin beyin gelişimi için annenin 
omega-3 ihtiyacını düzenli olarak karşılaması 
çok önemli. Doğumdan sonra ise bebeğin ihtiyaç 
duyduğu omega-3, anne sütü vasıtasıyla çocuğa 
geçiyor. Yani gebelik ve emzirme döneminde 
annenin kendi omega-3 ihtiyacını karşılamasıyla 
bebek de bu omega-3’ten faydalanıyor. Norveçli 
bilim insanlarının yaptığı araştırmada gebelik, 
hamilelik ve çocukluk döneminde omega-3 ihti-
yacı düzenli olarak karşılanan çocukların 4 yaşına 
geldikleri zaman uygulanan zeka testinde diğerle-
rine göre çok daha yüksek skorlar aldıkları tespit 
edilmiştir” dedi.

Her mevsim şart
Omega-3 yağ asitlerinin vücutta üretilmediğini 
ve dışarıdan alınması gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. Aydemir, “Peki çocuğuna her hafta düzenli 
olarak balık yedirebilen ülkemizde kaç aile var? 
Maalesef ki çok az. Bu sebeple 1 yaşını dolduran 
çocuğa sıvı balık yağı kullanımının başlanması, 
düzenli omega-3 alımı için büyük önem taşıyor. 
3 yaşına kadar günde yaklaşık 500 miligram, 3 
yaşından sonra ise her gün yaklaşık 1000 milig-
ram sıvı balık yağı kullanan çocukların sağlıklı 
bir beyin ve vücut gelişimi için şanslı olduklarını 
belirtmekte fayda var” diye konuştu. “Balık yağı 
kullanımına yazın ara verilir” şeklinde geçmişten 
kalan yanlış bilgilerin mevcut olduğunu söyleyen 
Aydemir, “Kışın omega-3 üretemeyen vücut yazın 
bir anda Omega-3 üretmeye mi başlıyor? Tabi ki 
hayır. Bu sebeple gerekli faydayı görmeniz için 
ara vermeden yılın 4 mevsimi kullanılmasında 
büyük fayda var” dedi. Bir hekim olarak çocukla-
rın kullanımı açısından sıvı formlu balık yağlarını 
önerdiklerini bu yağların hem daha yüksek EPA 
ve DHA miktarları ile çocuğun ihtiyacını kar-
şıladığını hem de balık yağının en doğal formu 
olduğunu belirten Prof. Dr. Aydemir, “Tüketimi 
özendirmek için jel veya şeker görünümünde 
sunulan Omega-3 takviyelerini tercih etmiyorum. 
Çünkü sıvı balık yağına kıyasla içlerindeki DHA 
ve EPA miktarları çok az. Ayrıca balık yağını 
şeker formunda hazırlamak için birçok katkı mad-
desi de kullanılabiliyor” şeklinde konuştu. DHA

“GÜNEŞ gözlüğü denildiğinde 
aklımıza ilk olarak ‘koyu renkli’ 
camlar geliyor. Normalde, 
güneşli, parlak ve ışıklı ortam-
larda göz bebeklerimiz küçüle-
rek göze zararlı ve fazla ışığın 
girmesini engelliyorlar” diyen 
Öğüt, “Ancak ışınlar koyu 
renkli bir camdan geçerek geli-
yorsa göz bebeklerimiz yete-
rince küçülmüyor. Bir anlamda 
gözün savunma mekanizması 
devre dışı bırakılmış oluyor. Bu 
durumda kullanılan gözlüğün 
UV bloke edici etkisi yeterli 
değilse, gözümüz için zararlı 
olan ışınlar gözümüze daha 
fazla zarar veriyor. “Dolayısıyla 
UV bloke edici özelliği bulun-
mayan koyu renkli gözlükler 
göz için zararlıdır” uyarısında 
bulunan Göz Hastalıkları Uzma-
nı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt, 
sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Parlamadan koruma ile UV 
koruma arasında fark vardır. 

Gözlüğün koruyucu özelliği 
camın rengine ve koyuluğuna 
değil, cam kalitesi ve UV filtresi 
bulunmasına bağlıdır. Gözlük 
camları UV ışınlarını 400 nm 
değerine kadar engellemelidir. 
Yani, UV400 etiketi olan camlar 
tercih edilmelidir. Ayrıca gözlü-
ğün çerçevesi yüze tam olarak 
oturmalıdır. Küçük camlar göz 
çevresini tamamen kapatma-
maları nedeniyle kenarlardan 
güneş ışınlarının girmesine 
izin verdikleri için büyük camlı 
gözlükleri tercih edilmelidir” 
ifadelerini kullandı. 

GEREKLI tetkiklerle tanısı konulan 
diz kireçlenmesinin tedavisi kliniği 
uygun olan hastalarda yarım-kısmi 

olarak da bilinen unikondiler diz protezi 
cerrahisi ile gerçekleştirilebiliyor. Yüksek 
hasta konforu ve günlük yaşama daha erken 
dönebilme gibi avantajları bulunan unikon-
diler diz protezi cerrahisinden sonra genel-
likle kişinin fizik tedavi görmesine de gerek 
kalmıyor. Prof. Dr. Ali Turgay Çavuşoğlu, 
diz kireçlenmesi ve yarım- kısmi (unikondi-
ler) diz protezi cerrahisi ile ilgili bilgi verdi. 
Kireçlenme, eklem kıkırdaklarının çeşitli 
sebeplerle kalıcı olarak zarar görmesidir. 
İlerleyici bir hastalık olan kireçlenme, 
eklemlerde ciddi ağrı ve hareket zorluğu 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Genellikle 
50 yaş ve üzeri yaş grubunda yani 4. ve 5. 
dekat denilen zamanlarda görülen kireçlen-
me daha az olarak genç yaş grubunda da iz-
lenebilmektedir. Kilo fazlalığı ve obezitenin 
hastalığın oluşmasında ve hızlı bir şekilde 
ilerlemesinde önemli bir rolü bulunurken, 

hastalarda özellikle ilerleyen dönemlerde 
belirgin bir şekilde yürüme güçlüğü ve 
bacaklarda çarpılmalar görülmektedir. 

Obezite bir neden
Ailesel yatkınlığın kireçlenme oluşmasında 
rolü bulunmaktadır. Ancak günümüz dün-
yasında çağın vebası olarak nitelendirilen 
obezite sorunu kireçlenmenin en önemli 
faktörlerinden birini oluşturmaktadır. 
Geçirilmiş kazalar, hatalı ameliyatlar, aşırı 
mesleki ve sportif aktiviteler ve romatizmal 
hastalıklar bu hastalığın ana nedenlerini 
oluşturur. Kireçlenme rahatsızlığında en 
önemli belirtiyi dizlerde ortaya çıkan ağrı 
oluşturur. Hastalığın erken dönemlerin-
de bu ağrı katlanabilir, hafif ve ara ara 
olmakta; istirahat ile kolayca geçmekte 
iken hastalık ilerledikçe ağrının miktarı ve 
süresi uzamaktadır. Ayrıca dinlenmeye de 
daha az olumlu yanıt vermektedir. Bir diğer 
semptom ise dizin önden bakıldığında içe 
veya dışa doğru eğilmesidir (çarpılma). Bu 
bulgu hastalığın ciddi olarak ilerlediğini 
ortaya koymaktadır. Özellikle gece uykudan 
uyandıran ağrı bu hastalığın en ileri evreye 
ulaştığı konusunda kişiyi uyarır. Dizlerde 
şişlik hali giderek artarken, yürüme me-
safesinin azalması, dizlerden krepitasyon 
denilen çıtırtı seslerinin gelmesi ve basit 

hareketlerde dizlerde su toplanarak ödem 
oluşması da diğer bulgular arasında yer alır. 

Kadınlar risk grubunda 
50 yaş üstü kadın hastalarda oransal 
olarak daha fazla görülen kireçlenme, 
obez toplumlarda daha yaygındır. Bölgesel 
olarak ülkemizde daha az görülmesi ile 
birlikte özellikle Akdeniz coğrafyasında 
eklem kıkırdaklarında kireçlenme izlenme 
sıklığı artmaktadır. Obezite, genetik geçiş, 
bedensel aşırı aktivite, geçirilmiş kazalar 
ve ameliyatlar bu hastalığın risk faktörle-
rini oluşturmaktadır. Kireçlenmenin tanısı 
dikkatli bir hasta muayenesini takiben basit 
röntgen tetkikleri ile büyük oranda konulur. 
Ancak gerekli olan durumlarda bilgisayarlı 
tomografi ve MR incelemeleri ile de teşhis 
doğrulanır. Tedavi seçeneklerinden biri 
olan unikondiler diz protezi (yarım diz pro-
tezi) cerrahisi, kireçlenme hastalığının orta 
ve orta-ileri dönemlerinde, sadece dizin 
bozulan kısmına cerrahi olarak müdahale 
edildiği ve henüz bozulmayan kısımlarına 
dokunulmadan uygulanan bir cerrahi tedavi 
yöntemidir. Halk arasında kısmi ya da 
küçük protez olarak da bilinen bu yöntemin 
avantajlarından faydalanabilmek için hasta-
lığın çok ileri evreye gelmeden uygulanması 
gerekmektedir. 

GOZLERGOZLERiiMMiiZZ  
TEHDTEHDiiT ALTINDA! T ALTINDA! 
Güneş sağlığımız üzerinde önemli faydalar sağlasa da yaz aylarında yeryüzüne daha yoğun ve dik gelen zararlı 
UV ışınları cildimizin yanı sıra gözlerimizi de tehdit ediyor.  Son yıllarda iklim değişiklikleri ve ozon tabakasında-
ki incelme nedeniyle güneş ışınlarının ve özellikle de ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artıyor. Bu nedenle uzun 
süre güneş ışınlarına maruz kalmak; gözde katarakt, sarı nokta hastalığı gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor

Göz çevresindeki ciltte le-
kelenme, kırışıklık ve cilt 
kanserine yol açabiliyor. 

Güneşin gözlerimizde oluşturdu-
ğu hasarlarda, hemen hepimizin 
sıkça yaptığı hatalar ise önemli 
bir rol oynuyor. Göz Hastalıkları 
Uzmanı Prof.  Dr. Mehdi Süha 
Öğüt,  yaz aylarında özellikle 
ultraviyole ışınlarının yeryüzüne 
en yoğun ve dik geldiği 10.00-
16.00 saatleri arasında güneş 
gözlüğü olmadan asla dışarıya 
çıkmamamız gerektiği uyarısında 
bulunarak, “Eğer dışarıya çıkma-
ya mecbursanız mutlaka güneş 
gözlüğü kullanın. Zira, gözleri-
mizi güneşten korumadığımız 
takdirde ultraviyole ışınlarının 
oluşturduğu sorunlar geri dönüşü 
olmayan görme kaybına yol aça-
biliyor” diyor. Öğüt, yaz ayların-
da gözlerimizi tehdit eden hatalı 
alışkanlıklarımızı anlattı; önemli 

öneriler ve uyarılarda bulundu.

Gözlük kullanmamak
Doğrusu: Yaz aylarında yapılan 
hatalı alışkanlıkların başında, gü-
neş ışınlarının yeryüzüne en dik 
geldiği 10.00-16.00 saatleri ara-
sında güneş gözlüğü kullanma-
dan dışarıda olmak geliyor.  Göz 
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Mehdi Süha Öğüt, güneş altında 
uzun süre kalmanız gerekiyorsa 
UV ışınlarının bu tür zararlı 
etkilerinden güneş gözlükleri ve 
şapka ile korunmayı asla ihmal 
etmemeniz gerektiği uyarısında 
bulunuyor. 
Hata: Kontakt lens ile havuza ve 
denize girmek 
Doğrusu: Kontakt lens ile havu-
za ve denize girmek enfeksiyon 
riskini arttırıyor. Ayrıca havuz 
sularının dezenfeksiyonunda kul-
lanılan kimyasal maddeler hem 
kontakt lensin yapısını bozuyor 
hem de gözde alerjik reaksiyonla-

ra neden olabiliyor. Mutlaka kon-
takt lens kullanmanız gerekiyorsa 
üzerine yüzücü gözlüğü takmanız 
gerekiyor. Böylece gözün suyla 
temas etmesini önlemiş olursu-
nuz.  Ayrıca enfeksiyon riskine 
karşı günlük kullanılıp atılan lens-
leri tercih etmenizde fayda var. 
Hata: Gözleri ovuşturmak
Doğrusu: Yaz aylarında kuru, 
sıcak, tozlu ve polenli ortam, 
gözlerde kızarıklığa ve kaşın-
tıya  yol açabiliyor. Kumsalda, 
oyun parkında ve kum havuzla-
rında yetişkinler ile çocukların 
gözlerine kum kaçması sıklıkla 
karşılaşılan bir tablo. “Bu durum-
da gözler mümkün olduğunca 
kaşınmamalı, ovuşturulmamalı ve 
bol suyla yıkanmalı” uyarısında 
bulunan Prof. Dr. Mehdi Süha 
Öğüt,  “Ayrıca sık sık ellerin 
göze götürülmesi de enfeksiyon 
riskini arttırıyor. Tablonun daha 
da ciddileşmemesi için enfeksi-
yon varlığında mutlaka bir göz 

hekimine muayene olunmalıdır” 
bilgisini veriyor. 

Klimanın karşısında serinlemek
Doğrusu: Göz kuruluğuna karşı 
sıcak yaz aylarında serinlemek 
için klimanın karşısına asla 
geçmeyin. Klimaların bulunduğu 
ortamlarda göz kuruluğundan 
etkilenmemek için klimanın 
üfleme yönü yüzünüze doğru 
olmamalı. Göz Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha 
Öğüt, gözyaşı fonksiyonunda   
sorun varsa yapay gözyaşı desteği 
gerektiğini belirterek,  “Göz 
kuruluğu olan hastaların özel-
likle uzun süreli uçuşlarda yapay 
gözyaşı damlaları kullanmaları 
rahatlatıcı olacaktır. Klimalı 
ofislerde bilgisayar karşısında 
çalışan bireylerin belirli aralık-
larla molalar vererek çalışmala-
rında fayda var. Ayrıca araçlarda 
da klima fanları doğrudan yüze 
çevrilmemelidir” diyor. 

TÜRKAN ERVAN

Yeni bombası hazır!

SAVUNMA MEKANSAVUNMA MEKANiiZMASIZMASI
devre dışı kalıyor!devre dışı kalıyor!

 
Güneşe doğrudan bakmaknın 
yanlış olduğunu belirten Prof.  
Dr. Mehdi Süha Öğüt, “Güneşe 
doğrudan bakma sonucunda 
çok kısa sürede makula (sarı 
nokta) hasarı oluşabiliyor. Bu 
durum da görme kaybına yol 
açabiliyor. Özellikle güneş tutul-
masını izlerken koruyucu gözlük 
kullanmayı asla ihmal etmeyin 
güneşe direkt olarak bakmaktan 
kaçının” tavsiyesinde bulundu.

Güneşe doğrudan bakmayın!

İlerleyici bir hastalık olan kireçlenme, özellikle 50 yaş üzerinde daha sık 
görülüyor. Eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığına sebep olan diz kireçlenmesi, 
kişinin yaşam konforunu azalmasına yol açıyor. Kadınlarda daha çok izlenen 
eklem kireçlenmesinde çağımızın vebası obezite önemli bir rol oynuyor

KONFOR GIDIYORKONFOR GIDIYOR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Ayde-
mir, bir yaşından itibaren önerilen sıvı balık yağlarını dü-
zenli kullanmanın çocukların sağlıklı gelişimi üzerine büyük 
faydaları olduğunu söyleyerek, “Düzenli olarak omega-3 
ihtiyacı karşılanan çocukların zekâ testlerinde diğerlerine 
oranla daha yüksek skorlar aldığını gösterdi” dedi
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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
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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

3GÜNCEL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

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
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Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
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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
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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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ATAŞEHIR’DE bir ofiste 
meydana gele olay iddi-
alara göre şöyle gelişti; 

Hasan Y. elinde bulunan bir 
devremülkü satışa çıkardı. Kadir 
K. ve Sait K. bu alıcı olarak gö-
rüşmek istediler ve Hasan Y.’yi 
iş yerlerine davet ettiler. Bir süre 
pazarlık ettikten sonra şüphe-
lilerden bir bahaneyle Hasan 

Y.’nin cep telefonunu alıp mobil 
bankacılık hesabına girdi.  He-
saptaki parayı az bulan şüpheli-
ler, mobil bankacılık üzerinden 
kredi başvurusunda bulundu. 
Kısa süre içinde 59 bin lira 
kredi onaylanarak hesaba yattı. 
Şüpheliler yatan parayı kendi 
hesaplarına aktardıktan sonra 
cep telefonu geri verdi. Hasan 

Y., kısa süre sonra bankadan 
gelen SMS ile dolandırıldığını 
anladı. Mağdur Hasan Y. polise 
giderek şikayetçi oldu. Polis 
kısa süre içinde şüpheliler Kadir 
K. ve Sait K. gözaltına alındı. 
Şüpheliler polisteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildiler. 
Şüpheliler adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.  DHA

ŞEYTANIN BILE AKLINA GELMEZ!

SANCAKTEPE Şile otoyolu 
bağlantı noktasında sürücüler 
arasında kavga çıktı. Yol orta-

sında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları 
bir sürücüye tekme tokat saldırdı. 
Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile 
Otoyolu bağlantı noktasında, sürü-
cüler arasında henüz bilinmeyen bir 
nedenle tartışma çıktı. Yolun orta-
sında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları 
sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle 
saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler 
müdahale ederek, kavgayı ayırdı. 

FATIH’DE 22 Haziran ‘da 
Sultan Ö.’nün evine giren 
hırsızlar 500 bin lira değerin-

de ziynet eşyası ile bir miktar döviz çaldı. 
Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphe-
lilerin izini buldu. Kimlikleri tespit edilen 

Zehra N.(25) ile Rezan D.(28) evlerinde 
gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan 
aramalarda ise çalınan altınlar bir kısmı 
bulundu. Zehra N. ve Rezan D. emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

3 ilde FETÖ
operasyonu

OLAY, Piyalepaşa Bulvarı’n-
daki, Şişli Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü önünde dün 

saat 17.10 sıralarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce 
evlendiği amcasının kızıyla boşanmak 
üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası 
Mahir Sertçelik arasında bir süre önce 
husumet başladı. Amca ile yeğen ara-
sındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş 
yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha 
da büyüdü.

5 el ateş etti
Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan am-
casıyla bugün de telefonla yaptıkları tar-
tışmanın ardından otomobiline binerek, 
izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. 
Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde 
yürüyen amcasına otomobille çarparak 
yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle 

otomobilinden inen Ersin Sertçelik, 
yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir 
Sertçelik’e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, 
daha sonra otomobiline binerek kaçtı. 
O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik 
kamerasıyla kaydedildi.

Hastaneye kaldırdı
Haber verilmesi üzerine olay yerine ge-
len sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ma-
hir Sertçelik’i ambulansla, çevredeki bir 
özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, 
burada yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdaha-
lelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, 
amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin 
Sertçelik’i, Kağıthane’deki evinde yaka-
ladı. Sertçelik emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi.  DHA

CINAYET KAMERADA
Şişli’de, boşanma aşamasında husumet yaşadığı kayınpederi Mahir Sertçelik’i öldüren Ersin 
Sertçelik, adliyeye sevk edildi. Kayınpederini öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen karar duruş-
masına sanık Selahattin Turan 

SEGBİS ile katılırken maktul Salih 
Hazır (47) ve Ekrem Hazır’ın aileleri 
ve taraf avukatları duruşma salonun-
da hazır bulundu. Duruşmada mak-
tul Salih Hazır’ın eşi Yasemin Hazır, 
sanığın savunmasız 2 kişiyi öldürdü-
ğünü ve cezasını çekmesini istediğini 
söyledi. Maktul Ekrem Hazır’ın eşi 
Kıymet Hazır ise “Alabileceği en çok 
cezayı almasını istiyorum, sadece 
maktulleri değil maktullerle birlik-
te bizimde hayatımızı sonlandırdı, 
mahkemenizden cezalandırılmasını 
istiyorum” diye konuştu. Üzerine atı-
lı suçlamayı reddeden tutuklu sanık 
Selahattin Turan, “ Maktuller bana 
ve aileme saldırmak için haneme gel-
miştir, mahkemenizden beraatimi ve 
tahliyemi isterim, aksi halde lehime 
olan hükümler uygulansın” dedi.

27 yıl 6 ay ceza
Mahkeme, sanık Turan’ın “Hak-
sız tahrik altında kasten öldürme” 
suçundan her bir maktule karşı  16 
yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına 
karar verdi. Ancak, sanığın geleceği 
üzerindeki olası etkilerini dikkate 
alan mahkeme, sanığın cezasını her 
bir maktule karşı 13 yıl 9 aya indirdi. 
Mahkeme, sanığın toplam da 27 yıl 6 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 
hükmetti. Duruşmadan sonra açıkla-
ma yapan maktul Ekrem Hazır’ın eşi 

Kıymet Hazır, “Biz bu cezayı kabul 
etmiyoruz. İki kişinin hayatı bu kadar 
kolay olmamalı. Bu ağır tahrik yü-
zünden verilen cezalar insanları ben-
ce suça teşvik ediyor. Bu ağır tahrikin 
ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Biz 
istinafa başvurduk. Olumlu çıkmasını 
istiyoruz. Sanık bundan 7 yıl önce 
kalp krizi geçiriyor, benim eşim ve 
kayınbiraderim kendi arabamızla onu 
alıp hastaneye götürüp hayatını kur-
tarıyorlar. Aramızda husumet olsaydı 
orada onu bırakırlardı, ölürdü” dedi.

Bunu hak etmiyoruz
Maktul Salih Hazır’ın eşi Yase-
min Hazır ise, “ Bir taş parçası için 
iki cana kıyıldı. Bize savunmasız, 
masum, tertemiz iki insanı toprağa 
gömdürdü. Bu adalet değil Adalet 
istiyoruz, adalet bu değil. İnsanlar 
birbirleriyle tartışacaklar, yok o bana 
bunu dedi şunu dedi deyip silahını 
çıkaracak vuracak. Ondan sonra da 
haksız tahrik indirimi alacak. Böyle 
bir şey olabilir mi? Yeter artık. Bir 
tahrik indirimi almış başını gidiyor. 
Gerçek adaleti istiyoruz. 5-6 sene 
içerde yatıp, çıkacağını söylüyorlar. 
Benim kızım 1 senedir babasının 
mezarına gidemiyor. Üç tane ilaç 
kullanıyor. Daha 19 yaşında. İki tane 
erkek çocuğum var birisi 12, diğeri 
16 yaşında. Babalarına en ihtiyaç 
duydukları zamanda biz bunu yaşa-
dık. Biz bunu hak etmiyoruz” diye 
konuştu. DHA

HAYAT BU KADARHAYAT BU KADAR
UCUZ MUUCUZ MU??

Ataşehir’de kendisine ait devremülkü satmak için sözde müşterilerle bir ofiste buluşan Hasan Y. akıl al-
maz bir yöntemle dolandırıldı. Şüpheliler bir bahane aldıkları Hasan Y.’nin cep telefonundaki mobil ban-
kacılık hesabına girdi. Hesaptaki parayı beğenmeyince 59 bin lira kredi çekip kendi hesaplarına aktardı

Güngören’de geçen yıl sıva tartışması nedeniyle Salih ve Ekrem Hazır 
kardeşleri öldüren Selahattin Turan, (66) “Haksız tahrik altında kasten 
öldürme” suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Maktul Ekrem 
Hazır’ın eşi Kıymet Hazır, “İki kişinin hayatı bu kadar kolay olmamalı. 
Sanık bundan 7 yıl önce kalp krizi geçirdiğinde, benim eşim ve kayınbira-
derim kendi arabamızla onu hastaneye götürüp hayatını kurtarmıştı” dedi

EVININ TERASINI SERAYA ÇEVIRMIŞ
BEYLIKDÜZÜ İlçe Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, Yakuplu 

Mahallesinde bulunan bir evde 
uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine 
ulaştı. Bilgileri değerlendiren 
ekipler, fiziki takibe aldıkları şüp-
helinin adresine baskın düzenle-
di. Yapılan baskında, şüphelinin 

evin terasına kurduğu serada 
hint keneviri yetiştirdiği ortaya 
çıktı. Serada yapılan çalışmalarda 
80 kök hint keneviri ele geçiril-
di. Operasyonda V.G., ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü. Şüpheli, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. 

Beylikdüzü’nde, gerçekleştirilen operasyonda evin terasını seraya 
çeviren şüpheli yakalanırken, 80 kök hint keneviri ele geçirildi

ISTANBUL merkezli 2 ilde yapılan 
FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına 
yönelik operasyonda, aralarında avu-
kat, hukuk müşaviri ve icra müdür-
lerinin de olduğu 17 kişi yakalandı. 
İstanbul Cumhuriyet savcılığının 
başlattığı soruşturma kapsamında 
FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanma-
sına yönelik 3 ilde eş zamanlı ope-
rasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 
Bursa ve Ankara’da yapılan operas-
yonlarda mahrem yapılanmada oldu-
ğu tespit edilen, aralarında avukat, 
hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin 
de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. 
Şüphelilerin başkaları adına kayıtlı 
hatlardan örgüt üyeleriyle görüştük-
leri tespit edilirken, Bank Asya ile 
FETÖ’ye ait dernek ve kurumlarda 
kayıtları olduğu, ankesörlü telefon-
dan ise ardışık arama kayıtlarının 
bulunduğu belirlendi. DHA

Trafikte tekmeli 
kemerli kavga

2 şüpheli yakalandı



B eylikdüzü Belediyesi,
KESK’e bağlı Tüm Bele-
diye ve Yerel Yönetim

Emekçileri Sendikası (Tüm-BEL-
SEN) ile Toplu İş Sözleşmesine
imza attı. Belediye binası bahçesine
gerçekleşen törene Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Tüm BEL-SEN Genel Başkanı
Erdal Bozkurt ve Tüm-BEL-SEN
1Nolu Şube Başkanı İbrahim Sön-
mez’in yanı sıra başkan yardımcı-
ları, birim müdürleri ve emekçi
belediye personelleri katıldı. Genel
Başkan Bozkurt, toplu sözleşme
imza töreni öncesinde yaptığı ko-
nuşmada, Beylikdüzü’nün emek
mücadelesinde ayrı bir yeri oldu-
ğunu belirterek, “Ekrem Başkanla
başlayan süreçte Beylikdüzü’nde iş
gücü mesele olduğunda bunun pa-
zarlık konusu dahi yapılamayacağı
bir gelenek olarak oturtulmuş.

Bugün de Beylikdüzü’nde Murat
Başkan’la bu sürecin devam etmesi
hepimize büyük mutluluk veriyor.
Toplu sözleşmede emeği geçen ve
komisyonda olan herkese teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Şube Başkanı Sönmez ise burada
yaptığı konuşmada, kamu emekçile-
rinin ekonomik şartlarını düzelten
bir sözleşme olduğunu ifade ederek,
imzalanan toplu sözleşmenin öne-
mine vurgu yaptı.  

Yürekten teşekkür

Ülke olarak ekonomik anlamda zor
günler geçirildiğinin altını çizen Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ise “Bu ağır koşullarda
hep birlikte mücadele etmek zorun-
dayız. Şartlar ne olursa olsun sizle-
rin sosyal ve mali haklarını korumak
herhangi bir mağduriyet yaşamanı-
zın önüne geçmek için imkanları-
mızı sonuna kadar kullanacağımızı
buradan ifade etmek istiyorum.

Halkımızın hem bugünü hem de ya-
rını için alın teri döküyoruz ve alın
terimizle üretmeye devam ediyoruz.
Beylikdüzü’nde verdiğimiz her hiz-
metin içerisinde alın terimiz ve eme-
ğimiz var. Bunu asla unutmadan
yolumuza devam edeceğiz” dedi. 

Bu yolu birlikte yürüdük

“Emeğin ve emekçimizin hakkını
korumak için var gücümle belediye
başkanı olarak çalışmaya devam
edeceğim” diyen Çalık, “Beylikdü-
zü’nde emeğin kutsallığını bilen bir
kültüre sahibiz. Bugün imzalayaca-
ğımız toplu iş sözleşmesinin sizlere,
kurumumuza ve ilçemize hayırlı ol-
masını diliyorum. Sizler Beylik-
düzü’nde halkımız için ürettiğiniz
güzel işlerle emeğin ve yaşamın
temsilcilerisiniz. Bu yolu birlikte yü-
rüdük.  Her damla alın teriniz için
tüm Beylikdüzü halkı adına sizlere
yürekten teşekkür ediyorum” açıkla-
masını yaptı. 

BARIŞ KIŞ
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T arih 13 Eylül 2004. Avusturalya’ya
savaş ilan ettiler.
12 Ağustos 1949 tarihliCenevre söz-

leşmesine uyacaklarını, İsviçre hükûmeti 
vasıtasıyla Avustralya Başbakanı John 
Howard'a ilettiler.

Avustralya bir hafta içinde bu resmi 
ilana yanıt vermediğinden dolayı savaş 
kanunlarına göre ülkenin egemenliği tasdik-
lenmiş oldu.

Kendilerini korumak için tamamı 
geylerden oluşan bir ordu da kurdular. 

Dünya tarihinde ilk kez erkek prensesi ve
kadın prensi seçtiler.

Kurdukları 3 kmlik ülkelerinde geçim kay-
nakları; turizm, balıkçılık yanı sıra bastırdık-
ları posta pulu satışından elde edilen gelir... 

Monarşi ile yönetilmeyi ve ülkelerini sim-
geleyen bayrak olarak gökkuşağını seçtiler
kendilerine.

"The Gay And Lesbian Kingdom Of The
Coral Sea Islands" koydular ülkelerinin adını.

Niye mi yazdım? Hazırlanın boşluğa sü-
rüklenen ve her geçen gün toplumsal değerle-
rini yitirip arsızlaşan dünya düzeninde bir
Gey-Lezbiyen İmparatorluğuna diye..

Gerçi kurulduğu gün toprak bütünlüğünü
koruyamamış; Kuzey Lezbiyenler Birliği ve
Güney Gey Prensliği olarak ikiye bölünmüşler
ama olsun! O kadar fire kadı kızında da
olur…

Sakın celallenip "Eee bunlar nasıl 
üreyecek, nasıl çoğalacaklar?" diye  boş 
düşüncelere kaptırmayın kendinizi; o işin en
kolay kısmı! Sadece ülkemizden kaç erkek
görünümlü gider oraya hayal bile edemezsi-
niz! Nüfusumuz azalır, şaşırır boşluklara 
düşeriz…

Eskilerde yaşayıp, huzur içinde ölmek de

varmış ya kaçırmışız o treni..
Kadının kadın, erkeğin erkek, yazın yaz,

kışın kış olmadığı; insanın insanlıktan çıktığı
bir dönemde yaşamakmış bizim de çilemiz,
elden ne gelir…

Neyse ya! Yazdıkça düşünüyor, düşün-
dükçe irkiliyorum. Daha da uzatıp uykula-
rımı kaçırmak istemem doğrusu...

Ama bunlarla nasıl savaşılır diye merak da
etmiyor değilim hani…

Ne demişti Pir Sultan Abdal “Bozuk 
düzende sağlam çark olmaz.”

VESSELAM

Gey- lezbiyen imparatorluğu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1649409)

KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ ALIMI
ÜMRANİYE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KAPI TİPİ METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/635661
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. 

No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163355118
c) Elektronik Posta Adresi : umraniye@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAMDA 5 ADETTEN OLUŞAN KAPI TİPİ METAL 

ARAMA DEDEKTÖRÜAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Ümraniye İlçe Sınırları İçerisinde
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 30 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih 

Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.07.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel  kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı 
olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin 
gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ürüne ait  numuneyi ihale komisyonuna sunacaktır. Numunenin ihale sonrası komisyon
tarafından teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilecektir. Numunenin  uygun bulunmaması 
halinde teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan 
Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Mehmet R. TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Beylikdüzü Belediyesi ile KESK’e bağlı
TÜM BEL-SEN arasında gerçekleşen
Toplu İş Sözleşmesinin imza töreni,

emekçi personelin katılımı ile Belediye
Başkanlık binası bahçesinde

gerçekleşti. Törende konuşan Mehmet
Murat Çalık, Beylikdüzü’nde alın

teriyle üretmeye devam ettiklerini 
vurgulayarak, “Beylikdüzü’nde

verdiğimiz her hizmetin içerisinde alın
terimiz ve emeğimiz var” dedi

ALIN TERİ VE 
EMEK VAR!

Hasadınız bol olsun
Çatalca’da tarıma ve üretime değer veren Belediye Başkanı Mesut Üner buğday
hasadına sayılı günler kala çiftçiler ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu

Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, çiftçile-
rin talepleri üzerine

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilçede
alım çalışmalarına başlamasını sağ-
ladı. TMO Genel Müdür Yardım-
cısı Cihan Soyalp konuya dair
bilgilendirmeyi Başkan Mesut
Üner’in ev sahipliğinde düzenlenen
toplantıda yaptı. Çiftçiler ve muh-
tarların katılımıyla gerçekleşen top-
lantıda Çatalca AK Parti İlçe
Başkanı Yusuf Aslan, MHP İlçe
Başkanı Halit Tuncay Uğur, Büyük-
çekmece İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Semih Çakar, İstanbul Ziraat
Odası Başkanı Ömer Demir, Ça-
talca Ziraat Odası Başkanı Seyit
Çetin, TMO Tekirdağ Şube Müdür

Yardımcısı Barış Şentürk, TMO Te-
kirdağ Şube Ziraat Mühendisi
Nuray Kaplan, Muhtarlar Derneği
Başkanı Ceyhun Koç, Yağlı Tohum-
lar Koop. Başkanı Hüsmen İlhan,
Tarım Kredi Kooperatifi Yetkilisi
Köksal Civil’de konuşmacı olarak
yer aldı.

Emeğin değerini bilirim

Çiftçilerle karşılıklı soru cevap şek-
linde ilerleyen toplantıda Başkan
Mesut Üner, “Bende bir çiftçi çocu-
ğuyum. Üretmenin emeğini ve değe-
rini bilirim. Tarlada her türlü
zorluğu çeken çiftçilerimizin isteği il-
çemizde TMO olmasıydı. AK Parti
İlçe Başkanımız Yusuf Aslan ve
MHP İlçe Başkanımız Halit Tuncay

Uğur ile birlikte gerekli temasları-
mızı yaptık. TMO Genel Müdür
Yardımcısı Cihan Soyalp Anka-
ra’dan gelerek ilçemizde başladıkları
alım çalışmaları hakkında siz değerli
çiftçilerimize bilgilendirmelerde bu-
lunuyor. Bizler, emeğini alın terine
katık eden siz değerli çiftçilerimiz
için çalışmaya ve daima yanınızda
olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bol
ve bereketli hasatlar diliyorum” ifa-
deleriyle tüm çiftçilere hayırlı hasat-
lar diledi. Toplantıda, TMO’nun 6
Temmuz itibariyle Çatalca’da buğ-
day alımlarına randevulu bir şekilde
başlayacağı belirtilirken, üreticilerin
gerek ilçedeki TMO’ya gerekse li-
sanslı depolara başvurabilecekleri
belirtildi. BAHADIR SÜGÜR

Yangın için 
yola çıktılar
Kartal Belediyesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan
orman yangınlarındaki müdahaleye destek vermek amacıyla ekiplerini
teyakkuza geçirdi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı
ekipler son hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye doğru yola çıktı

MarMaris’in ormanlık ala-
nında çıkan yangınlar devam
ederken, Kartal Belediyesi

Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekip-
ler İstanbul’dan yangın bölgesine hareket
etti. Geçen senede Muğla ve Antal-
ya’daki yangınla mücadeleye destek olan
ekip, Marmaris’teki yangınlar içinde tüm
hazırlıklarını tamamladı. Sivil Savunma
Uzmanlığı yerleşkesinde Marmaris’e git-
mek üzere yola çıkmaya hazırlanan ekibi
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i
temsilen Başkan Vekili Mustafa Oktay
Aksu ve Başkan Yardımcısı Cengiz Türk-

men uğurladı. Marmaris’teki orman yan-
gını için Temizlik İşleri ve Destek Hiz-
metleri Müdürlükleri’nin bünyesinde
bulunan iki adet tanker, bir adet sivil sa-
vunma uzmanlığı aracı ve sekiz personel
yangına müdahalede bulunmak için yola
çıktı.

Ciğerlerimiz yanıyor

Bölgeye gidecek personellere yönelik bir
konuşma yapan Kartal Belediyesi Baş-
kan Vekili Mustafa Oktay Aksu, “Arka-
daşlar yeniden iş başa düştü. Bu yıl da ne
yazık ki ciğerlerimiz Marmaris’te yan-
maya başladı. Bölgedeki yetkililer dün
akşam bizden yardım istediler ve biz de
tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıkıyo-
ruz. Kartal’ı en iyi şekilde temsil edeceği-
nizi ve orada ciğerlerimizin yanmasına
mani olacağınıza dair güvenimiz tam.
Allah yardımcınız olsun” ifadelerini 
kullandı.



“ İstanbul'a Hizmette 3. Yıl
Sunumu”, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener’in tebrik mesajı da etkinlik
öncesinde okundu. 23 Haziran
2019 seçimlerinin 3. yıldönümü

nedeniyle gerçekleştirilen “Demokrasi Şen-
liği” kapsamında düzenlenen sunum, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ka-
muoyu ile paylaşıldı. TBMM CHP Grup
Başkanvekili Engin Altay, CHP ve SHP’nin
eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet
Çetin ve Murat Karayalçın, CHP, İYİ Parti,
DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat
Parti genel başkan yardımcıları, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, çok sa-
yıda milletvekili, eski İBB Başkanı Nurettin
Sözen, ilçe belediye başkanları ve İBB büro-
kratları sunum için düzenlenen etkinlikte yer
aldı. Dilek İmamoğlu da etkinliğe katılarak,
eşini yalnız bırakmadı. 

Birlikte yapacağız

Etkinlik; Mustafa Kemal Atatürk, silah arka-
daşları ve şehitler için saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Sunum öncesinde gösterilen, “3 da-
kikada 3 yıl” filmi, katılımcılardan büyük alkış
aldı. Şişli’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu,
“Bütün belediye başkanlarımızı kutladığım
gibi, İBB Başkanımızı da yürekten kutluyo-
rum. Bir yola çıktık; aydınlık Türkiye için,
güzel Türkiye için, adaletli Türkiye için. Ve bir
yönetim getireceğiz dedik; halkına hesap
veren bir yönetim. Bir anlayış getireceğiz
dedik; vergi ödeyen herkesin siyasi otoriteyi
sorgulama hakkını getireceğiz dedik. Dolayı-
sıyla, demokrasiyi getireceğiz dedik. Demok-
rasi olacak ülkemizde. Herkes düşüncesinin
özgürce ifade edecek. Hiç kimse sabahın
6’sında evine baskın yapılacak mı diye dü-
şünmeyecek dedik.  Eğer özgürce düşüncele-
rimizi ifade edeceksiniz, korkmadan
yapacaksınız dedik. Çünkü Türkiye'yi yirmi
birinci yüzyılın parlak bir yıldızı haline ge-
tirme kararlılığındayız. Ve bunu yapacağız.
Birlikte yapacağız” dedi. 

Mücadele edeceğiz

“Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıra-
cağız dedik. Demokrasinin olmadığını,
büyük baskıların olduğunu biliyoruz. Farkın-
dayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Kadın-erkek eşit-
liğinin askıya alındığını biliyoruz. Bir tek
imzayla parlamentonun iradesinin gasp edil-
diğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin durdurul-
duğunu biliyoruz. Ama hiç kimsenin
umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok. Bunların
tamamını gerçekleştireceğiz. Emin olun. Ka-
rarlıyız. Mücadele edeceğiz. Kararlılığımızı,
Gazi Mustafa Kemal'den alıyoruz. Kararlılı-
ğımızı, genel başkanlarımızdan alıyoruz.
Genel başkanlarımız bize feyiz verdiler.
Örnek oldular. Ve biz onların açtığı yoldan
yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Dolayısıyla
her birimizin ayrı ayrı görevleri var. Toplumu
aydınlatmak gibi. Toplumun sorunlarına ki-
litlenmek gibi. Her bir soruna sağlıklı çözüm-
ler üretmek gibi. Bunların tamamını

yapacağız. Evet, beraberiz. Evet, birlikteyiz.
Evet, Millet İttifakı’yız. Millet İttifakı'nın altı
lideri bir aradayız. Ayrı partileriz. Ayrı prog-
ramlarımız var, doğru. Hedeflerimiz farklı
olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var; de-
mokrasi gibi, adalet gibi, devlette liyakat gibi
siyasetçinin halkına hesap vermesi gibi, kadın
erkek eşitliği gibi, hiçbir çocuğun yatağa aç
girmediği bir Türkiye gibi, itibarlı, onurlu bir
Türkiye gibi, saygın bir dış politika gibi temel
ana normlarda beraberiz” ifadelerini 
kullandı. 

Hesabını soracağız

Bütün engellemelere rağmen belediye baş-
kanlarının kararlılıkla yollarına devam ettiğini
belirten Kılıçdaroğlu, “Evet bazı kararları im-
zalanmıyor. Evet, UKOME gibi küçük ço-
cukların bile ‘Böyle bir şey olmaz’ diyebildiği
bir şeyle, koca koca adamlar, ‘Acaba İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin elini, kolunu nasıl
bağlarız? Nasıl hizmet edemez hale getiririz’
diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde
olurlarsa olsunlar, bütün sorunları çözme ka-
rarlılığımız var. Ve bütün sorunları çözeceğiz.
Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz. Adaletin
ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de
biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için.
Ama adalet, devletin dilidir aynı zamanda.
Kainat da adaleti üzerine inşa edilmiştir. O
zaman adaleti sağlarken, adaletsizlik yapan-
ları asla unutmayacağız. Adaletsizlik yapan-
ları, halkın hakkını gasp edenleri. Ben bazen
diyorum ya ‘helalleşme’ diye. Helalleşme, ki-
şinin yaptığı haksızlık dolayısıyla kişiden özür
dilemesi demektir. ‘Ya burada bir yanlış yap-
tık’ demesidir. Yoksa, tüyü bitmemiş yetimin
hakkını yiyenle oturacağız helalleşeceğiz diye
bir kavram yok. Onun hesabını mutlaka so-
racağız” diye konuştu. 

Hepsini göreceğim

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

yüklenen Kılıçdaroğlu, “Böyle çocuklarına
vakıflar kurduracaksın. Milyon dolarlarla
oynayacaksın. Amerika'larda gökdelenleri
yapacaksın. Efendim Muhammed Ali
Clay’ın çiftliğini satın alacaksın; Kılıçda-
roğlu onları görmeyecek. Göreceğim, hep-
sini göreceğim. O paraların tamamını
Türkiye'ye getireceğim. Ve halkın hizmetine
sunacağım. Bir soygun düzenini, bir harami
düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin
olduğu yerde, adalet olmaz. Haramilerin ol-
duğu yerde, gelir dağılımı dengeli olmaz.
Haramilerin olduğu yerde, halkın hakkı
yenir. Haramilerin olduğu yerde, adaletle
düzen tutmaz. Haramilerin olduğu yerde
binlerce milyonlarca insan yatağa aç girer.
Haramilerin olduğu yerde her şey olur. Ha-
ramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz
aydınlık Türkiye'yi. Göreceksiniz çağdaş uy-
garlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için
nasıl çalıştığınızı göreceksiniz. Alın terinin
ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz”
şeklinde konuştu.  

Demokrasi krizi var

İBB’deki 3 yılının hesabını kamuoyu ile pay-
laşan İBB Başkanı İmamoğlu da sunu-
munda, Türkiye’nin çok ağır bir yönetim ve
ekonomik kriz yaşadığına vurgu yaptı. “Bu
toplantıya gelmeden satın aldığımız her-
hangi bir ürünü, bu toplantı çıkışında aynı
fiyattan alamayabiliriz” diyen İmamoğlu,
“Türkiye, aynı zamanda çok ağır bir hukuk
ve demokrasi krizi yaşıyor. Her saat başı,
adalet duygumuzu yerle bir eden adaletsiz
bir mahkeme kararıyla, demokrasinin
kurum ve kurallarını hiçe sayan bir idari uy-
gulamayla karşı karşıya kalıyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Ne desem az gelir

İktidarın ekonomi yönetiminin her kişi,
kurum ve kuruluşu olduğu gibi, yerel yöne-

timleri de doğrudan etkilediğinin altını çizen
İmamoğlu, “Bir yandan akaryakıta, enerjiye
yapılan büyük zamlar ve dövizdeki hızlı
yükseliş nedeniyle belediyelerin gelir gider
dengeleri bozuluyor. İnanınız maliyet he-
saplayamıyoruz. İhalelere giren firmalar,
artık girmemeye başladı. Çünkü maliyetlen-
diremiyorlar. Diğer yandan artan yoksulluk
ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabil-
mek için belediye bütçesinden ayrılan paylar
artıyor. Belediyelerin yatırım imkanları dara-
lıyor. Bir yandan da iktidarın hukuk ve de-
mokrasiyi yok sayan tavrından, belediyeler
de payını alıyor” şeklinde konuştu. Sözle-
rine, “Bakın size bir şey söyleyeyim mi”
cümlesiyle başlayan İmamoğlu, şu çarpıcı
tespitleri yaptı:  “Açıkça görüldüğü gibi;
merkezi hükümet, bize karşı adeta ‘politik
terör’ uygulamıştır ve başarısız olmamızı
sağlamak için ‘ellerimizi, kollarımızı bağla-
mak’ yoluna gitmiştir. İstanbul’un çok
büyük ve ağır sorunlarını çözmenin uğraşı
içinde bulunan belediye yönetimine destek
olmak, hiç kuşkusuz merkezi hükümetin
görevidir. Bu yüzden diyoruz ki; ‘Politik mü-
lahazalarla İstanbul’un geleceğini kararta-
cak politikalardan bir an önce
vazgeçilmelidir.’ Az evvel, ‘Size bir şey söyle-
yeyim mi’ diye başladım ya cümleye, hani
‘Merkezi hükümet İBB’ye adeta politik terör
uygulamıştır’ diye başlayan cümle var ya, o
cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor değil
mi? Nasıl da bugünü anlatıyor. Sanki ben
demişim gibi! Ama o cümlelerin sahibi ben
değilim. Sizce sahibi kim? O cümleleri, 1995
yılının Mayıs ayında kuran kişi, bugünün
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Sayın Er-
doğan, yaşattığının çok daha azını yaşadı,
ama 27 yıl önce bu cümleleri kurdu. Bugün
ben ne desem az gelir, vallahi az.”

Haddi hesabı yok

“İBB’ye yönelik, hukuk ve edep dışı uygula-
maların haddi hesabı yok” diyen İmamoğlu,
“Yaptıklarını saymaya başlasam, burada
başka şey konuşmaya vaktimiz kalmaz.
Onun yerine ben, bütün bu hukuk dışı, ay-
rımcı ve baskıcı uygulamaları yapanlara bir
soru sormak istiyorum: Bütün bu zorbalık-
larınız ve ayak oyunlarınız işe yarıyor mu?
Ne yaparsanız yapın, bizim daha iyi hizmet
sunmamızı, yeni yatırımlar yapmamızı, kan-
gren haline getirdiğiniz İstanbul’un sorunla-
rına çözüm üretmemizi engelleyebiliyor
musunuz” sorularını yöneltti. “Kim hangi
engeli çıkarmaya kalkarsa kalksın, İBB, her
zamankinden çok daha fazla ve çok daha
kaliteli ve çok daha hesap verebilir hizmet
üretiyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Her zamankinden çok daha fazla ve çok
daha doğru yatırım yapıyoruz. Çünkü biz,
kamu yatırımlarını bir avuç insanın zengin-
leşme aracı olarak görmüyoruz. Üç yıldır
tüm harcamalarımızı şeffaf, katılımcı ve yal-
nızca kamu yararını gözeterek yapıyoruz.
Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğini sürekli ge-
liştiriyor ve bu kriz koşullarında bile yatırım-
larımızı istikrarlı şekilde artırıyoruz.
Yatırımlarımızla İstanbul’da adalet duygu-
sunu, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendiri-
yoruz. 16 milyon İstanbulluya mutlu,
huzurlu, sağlıklı ve adil bir hayat inşa ediyo-
ruz. Her şeyden önce insana değer veriyor
ve insana yatırım yapıyoruz. Bu kentin ço-
cuklarının ve gençlerinin eğitimine, kadınla-
rın ekonomik ve sosyal olanaklarının
artırılmasına yatırım yapıyoruz.” 
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İ nsanın diğer canlılardan ayrışması ihtiyaçları
için faaliyette bulunması yani emek harcaması,
bunu devamlı yapması, aktarması ve her aktar-

mada bir öncekinden daha iyi ve güzeli yakalaması
önemli bir durumdur. Bu durum diğer canlılardan ay-
rıştığı gibi onları kendi ihtiyaçları temelinde kullan-
maya başlar. İnsan “emeği ve bilgi birikimiyle” artık
ayrışmış bir “değer” olarak ortaya çıkarmıştır. İnsa-
nın toplumsal varlık olmasıyla emek ve onun ürettiği
değerler özellikle ekmek hala değerliliğini korumakta. 

Emeğin biçimlenmiş yapısı ürettiğinde görülür.
İnsan evladının tecrübe, bilgi birikim ile yoğurularak
biçim verdiği mal kullanım değeri olduğunda değiş-
tirme değerinde görülür. Yani kullanmaktan çok de-
ğiştirmek amacıyla yapılan üretimden doğmuştur
“değer” kavramı. Bu nedenle üretilen malda maddile-
şen insan emeğidir değerdir. Şairin dediği gibi;“sen ol-
madan sanat, tarih, politika ve ekonomi sen olmadan
yaşam yani sen olmadan emek anlaşılır mı, Güzel
İnsan” (A.İ. ÖNSOY 1995) 

Toplumsal tarihte her zaman insani faaliyetler an-
latılır. Yazılı tüm belgeler hâkim güçlerin egemenlerin
çıkarına göre kaydedilir. Günümüze gelen kadar ege-
men güçler toplumu kimi zaman silah, kimi zaman
açlık ve sürgün etmekle egemenlik altına aldı. Devleti
oluşturan kurumlar, kurumların işleyişi her zaman
egemen gücünün çıkarına göre belirlendi. Egemen
güçler kendi aralarında anlaşamadıklarında çözüm
için topluma gitmediler. Kendi iç sorunlarını yine
kendisi gibi güç egemen olanlara gittiler. Aralarında
kavga olduğunda büyük savaşlar yaptılar. Çıkar kav-
galarında savaşta egemenlik altında olanlar en çok
etkilenip mağdur oldu. Hâkim yöneticiler yapılan
savaşta mağlup bile olsa egemen güç olarak varlığını
hakimiyeti altındaki yerde de devam ettirdi.

Değer, değerlerimiz hemen hepsi toplumsal 
yaşamın ortak bir parçasının ikili yada toplumsal 
ilişkilerinin ürünüdür. Hemen her gün fırından ya da
marketten aldığımız ekmeğin geçtiği zaman dilimini
biliyor muyuz? Tarlaya tohumu eken kim? Tarladan
onu toplayan, taneye ayıran, değirmene götürüp öğü-
ten, su ile yoğurup fırında pişiren kim? Ekmeğin değe-
rini biliyoruz ama onu bize kazandıran emeğin
değerini biliyor muyuz? Ekmeğin soframıza gelene
kadar ki harcanan emeği değil soframızda ki ekmeği
biliyoruz. 

İnsanı insan yapan emeği, yardımlaşması, bilgisini
aktarması, muhtaç olana, yaşlısı ve özürlüsüne sahip
çıkmasıdır. Her canlı zor durumda olan canlıya gücü
oranında yardım eder. Kimileri yaptığı iyiliğin diyetini
ister. Kimileri de yapılan iyiliği ya da “aman” dilediği
kişi ve toplulukları bir çırpıda unutuverir.

İnsan evladı hiçbir zaman tek başına bir işi yapma-
mıştır, her zaman yardım istemiş ve bu karşılığı karşı-
lıksız bırakmamıştır. Hatta hizmetine aldığı diğer
canlıları beslerken onları yaşamın içine dahil etmiştir.
Arıdan bal aldığı gibi diğer canlıların sütünden, yu-
murtasından, tüyünden, yününden ve gücünden yarar-
lanmakta. Kendi cinsinden olanlardan da emeğinden,
tecrübesinden ve bilgisinden yararlanmakta. Toplum-
sal ilişkiler günümüzde daha girift bir şekle büründü.
Emek ve onun ürettiği, yarattığı ve hizmet ettiği biri-
lerinin çıkarlarına yarayıp maddi kazançlarını artır-
mış ama onu yaratıp üretene aç kalmayacak
şekle getirdi. 

Kapitalizmin emperyalizm döneminde kısaca çağı-
mızın “alçalan değerlerini” yaşamaktayız. Egemen
güçler kimsenin derisinin rengine, çekik gözüne, cin-
sine ve yaşına bakmadan insanları sömürü çarkında
ezip, posasını çıkarıp ve asla geriye bakmamakta. Bi-
rileri ilkin taşlara sonra ne bulmuş ona ve sonra kâ-
ğıda eski ve yeni ahit ile koca kara kitaplarda hatta
anayasada bile onurdan, haktan ve adaletten bahset-
mekte ama hiçbiri uygulanmamakta. 

Daha dün eziklik ve mağdurluk yaparak boynunu
büken, “bu fakire” sadaka yanında hemen her şey ve-
rildi. Hemen kendine sırçalı köşk yaptı, koruma or-
dusu kurdu, kurulu düzeni kendine göre biçimlendirdi.
Kendine bağlı ordu oluştururken, yakası kalkık,
omuzu kalabalık ve beli silahlı güçleri iyi besledi bes-
lemeye devam etmekte. Hala sırçalı köşkte oturma-
sına ve her şeyi tek başına karar verirken hala “bu
fakire güvenin” demeye devam etmekte. Kimi sağlığı
ve ekonomik durumunu kötü göstererek yardım dile-
mekte kimileri de hakkımda iftira ve yalan var deyip
insanlarımızın duygularıyla oynamakta. Duyguları
yetmiyor onların geleceklerini, çocukları ve torunla-
rını töhmet altına alarak ekonomik köle haline 
getirmekte. 

Kurum ya da devletin başına getirilen bu kişiler
nasıl geldiğini iyi bildiğinden bunu unutturmak için
her türlü dalavereyi yapmaktan çekinmemekte. Yalan-
larına herkesi inandırmaya çalışırken kendisi de buna
inanmakta. Topluma sorunlarına at gözlüğü ile bak-
masını söylemekte. Buna biat etmek ve inanmak
kader deyip bir de “değerlerimiz” budur diyerek inan-
dırmaya çalışmakta.

Dün sıradan bir yurttaş olup hiçbir ayrıcalığı olma-
yan kişiydi. Hatta ne iş yaptığı, eğitim aldığı, bilgi ve
becerisi olduğu bilinmiyordu. Bilinenlerde yetenekli ve
inandırıcı değildi. Ülkeyi borç batağına sürüklerken,
halkını yoksullaştırmakta.Ozanın dediği gibi “bir so-
ğana muhtaç” etmekte. Yurttaş çalıştığı halde yoksul-
luğa ve açlığa sürüklenirken kendisi ve şürekâsı birden
variyet sahibi oldular. Ülkedeki eski haramiler palaz-
landı güçlerine güç katarken halkın yoksulluğu daha
da dibe gitmekte.

Seçilen ya da atanan kim olursa olsun geldiği yeri
ve verdiği sözü tutacak unutmayacak. Verdiği sözü ye-
rine getirmeyen, geldiği makamla herkese yukarıdan
bakan, küçük dağları ben yarattım demekte. Bulun-
duğu yer emanet ve geçici olduğunu bildiği halde ka-
lıcı gibi hareket etmekte. Yapılan iyiliği unutup baba
mirası demekte. Kadir kıymet bilmeyip, emanet aldı-
ğını, verdiği sözü unutmakta, kendi yalanına kendisi
bile inanmakta. Kendi yaptıklarına “değer” derken
karşı çıkana münafık demekte.

Verdiği sözü tutmayan, yapılan iyiliği unutup kadir
kıymet bilmeyen, sözde unutkan hakkaniyet ve adaleti
bilir mi? Her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin de-
ğerini bilmiyor ne demeli böylesine?

23 Haziran 2019'de tekrarlanan İstanbul seçiminin 3. yıldönümü, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla kutlandı. “İstanbul'a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliğinde konuşan
Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iktidar
tarafından kendilerine politik terör uygulandığını belirterek, “İBB’ye yönelik, hukuk ve edep dışı
uygulamaların haddi hesabı yok. Bugün ben ne desem az gelir, vallahi az” diye konuştu

Değer bilmek
“Elde etmekte olduğumuz sonuçların sa-
dece bu şehir için değil, tüm Türkiye için an-
lamını çok iyi biliyoruz” diyen İmamoğlu,
“Kim ne derse desin, kim hangi engeli önü-
müze çıkartırsa çıkartsın; biz, bu şehre yatı-
rım yapmaktan ve insanlarımızın yaşam
kalitesini yükseltmekten asla vazgeçmeye-
ceğiz. Çünkü buna mecburuz. Çünkü biz Ay-
tekin Kotil, Ahmet İsvan ve Nurettin Sözen
gibi halkçı başkanlar geleneğinin bayrağını
taşıyoruz. Çünkü bizim üzerimizde, 23 Hazi-
ran seçiminin ve Millet İttifakı’nın sorumlu-
luğu var. Çünkü 16 milyon vatandaş, 31
Mart’ta sandıktan çıkan iradeyi hiçe sayan-
lara demokrasi nedir, milli irade nedir, gös-
terdi. Hem de bir kere değil, bin kere değil,
806 bin kere gösterdi. Bizce, ‘23 Haziran
Demokrasi Zaferi’, 16 milyonun bu ülkenin
yöneticilerine verdiği bir demokrasi muhtı-
rasıdır. ‘Milletin vicdanı ve iradesi karşı-
sında haddinizi bilin’ dedi vatandaş. Bu
ülkenin sahibinin kim olduğunu gösterdi.
Özgür ve eşit yurttaşlar olarak bu ülkenin
sahibi olduğumuzu, bize Cumhuriyet öğ-
retti” ifadelerini kullandı. Bu gerçeği kabul-
lenmek istemeyenler ve kendilerini herkesin
üstünde görenler için yolun sonuna gelindi-
ğini vurgulayan İmamoğlu, “Cumhuri-
yet’imizin ikinci yüzyılına doğru giderken,
önümüzü, Cumhuriyet’in temel değerleri

üzerinde yükselen
bir büyük uzlaşma-
nın ışığı aydınlatıyor.
Tüm CHP’lilerin ira-
desinin Millet İttifakı
ve altılı masadaki
temsilcisi ve söz-
cüsü olan Genel
Başkanımız Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu,
Türkiye’de değişim
isteyen farklı kesim-
lerin birleştirilme-
sine liderlik ediyor.

Millet İttifakı ve altılı masa; bu ülkede ada-
let, eşitlik, huzur, refah ve değişim isteyen
herkesin umududur. Onun için şöyle diyo-
rum: Siz, bizi bir de Millet İttifakı iktidarında
görün. Uyumlu bir hükümet ve yerel yöne-
tim ilişkisiyle, İstanbul’da neler yapılabili-
yormuş, bir de o zaman görün. Çok değil;
seneye bu zamanlar” didye konuştu. 

BUGUN BEN NE
DESEM AZ GELIR!

YATIRIM 
YAPMAKTAN
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıldönümü ön-
ceki gece de Yenikapı’da düzenlenen ‘Demok-
rasi Şenliği’ ile kutlandı. TBMM CHP Grup
Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla
gerçekleştirilen şenlikte konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Bu ülke vatandaşlarının
ezici çoğunluğu değişim istiyor. Güçlü bir ira-
deyle ve barış içinde bu değişimi başarırsak,
hepimizin kaygıları yerini umuda bırakacak.
Ama tüm bunlar, sizlerin aktif çabanızla müm-

kündür. Umudun da çıkışın da adresi sizlersiniz.
Sizler isterseniz, her şey olur. Hiç kimse yanlış
yollara sapmasın. Hiç kimse yanlış hesap yap-
masın. Bu ülkede, milletin dediği olur” dedi.
Alanı dolduran bazı gençlerin su isteklerini kar-
şılıksız bırakmayan İmamoğlu, “Sevgili gençler,
siz şu anda susadınız ya; millet de adalete su-
sadı, adalete. Adalete susadı. Biz yönetim ola-
rak, size susadığınız için su getireceğiz. Siz
gençler de adalete susamış bu millete, adalet
getireceksiniz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR
DEĞiŞiM iSTiYOR



SON bir yılda akaryakıt
fiyatlarının dörde katlan-
ması, otobüsle seyahat-

lerde önceki yıllarda görülmemiş iki
yeni duruma yol açtı. Bunların ilki,
bayram tatili için gidiş bileti bulabi-
len vatandaşın, dönüş bileti bulama-
ması. Firmalar, akaryakıta yeni bir
zam gelir korkusuyla zarar etmemek
için dönüş biletlerini satmamaya
başladı. Sozcu.com.tr’ye konuşan
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Başkanı Birol Özcan,
“Gidişler açık, dönüşler kapalı. Gid-
işlerin de hepsi açık değil. Firmalar
önünü göremedikleri için dönüş bi-
letlerinin satışını açmadılar” dedi.

İlk defa yaşanıyor

“Geçen yıllarda böyle bir durum
yoktu. 3 aylık, 6 aylık biletler satı-
lırdı” diyen Özcan, bir diğer yeni uy-
gulamanın da son 10 gündür bazı
otobüs firmalarının kredi kartına 2
ay taksitle bilet satmaya başlaması
olduğunu anlattı. Özcan, “Bir firma
mesela, bankayla anlaşmış. O firma-
dan bilet alınca tutarın yarısını bu ay,
yarısını diğer ay ödüyor vatandaş.
Tek çekim değil yani. Bu ilk defa ya-
şanıyor. Bakalım daha neler görece-
ğiz” diye konuştu. Geçen yıl bu
dönemde 7 lira olan benzin, bu yılın
aynı dönemi 30 liraya çıkınca otobüs 

biletleri de uçak biletleriyle yarışır
hale gelmişti. Bir otobüs biletinin
artık 300 liradan başlayıp 700 TL’yi
aşar hale geldiğini, bu fiyatlara yolcu
bulamadıklarını söyleyen Özcan,
sefer sayılarındaki ciddi düşüşü
şöyle anlattı: “Okullar 17 Hazi-
ran’da kapandı. Normalde okulların
tatil olduğu gün İstanbul Otogar’ın-
dan 2 bin-2 bin 200 otobüs sefere çı-
kardı. Ancak bu sene 1350 otobüs
çıkabildi. Günlük en az 650 sefer ek-
siğimiz var. Bayramda ise İstanbul
Otogar’ından günlük 2 bin 600-2
bin 800 aralığında sefer düzenlenir-
ken bu yıl bu sayının 1800’ü bula-
mayacağını düşünüyoruz.”

A K Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş, katıldığı tel-
evizyon programında gündeme

dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle
ilgili Kurtulmuş, “Temmuz ayında işçi
emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle
zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir
dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde as-
gari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirile-
cek. Enflasyonun orta vadede düşürülmesi
için atılacak adımlar var. Enflasyonun orta
vadede düşürülmesi için atılacak adımlar
var. Acil olan şu anda vatandaşımızın ciddi
alım gücü problemiyle karşı karşıya kaldı-
ğını görüyoruz. Bunun için alım gücünün
desteklenmesini temin edilmesi lazım”
dedi.

Yüzde 40 artış

Kurtulmuş, açıklamasının devamında şu
ifadeleri kullandı; “İmkanlar dahilinde hal-
kın sorunlarını çözmek hükümetin hem
vazifesidir hem de siyasi önceliğidir. Bu-
rada memur emeklileri dahil olmak üzere
çalışanlarımıza enflasyon farkını da üze-
rine koyarak herhalde yüzde 40 oranında
bir artışın, (biraz az olabilir biraz çok ola-
bilir) olacağını öngörüyorum. Bunu açık-
lamak bakanlığa düşer, onların görevi.
İlgili bakanlarımız, ülkemizde çok geniş bir
asgari ücret komisyonu var, onlar bir araya
gelir. Bir kaç seçenek var, bunlar gerekli ça-
lışmaları yapıp sayın Cumhurbaşkanımıza

arz edeceklerdir. Nasıl ki geçen sene asgari
ücrete gelen zam halk tarafından ‘adil
oldu’ denilecek şekilde olduysa biz bunu
temmuzda da göreceğiz.”

Yapılan zam eridi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesa-
bıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5
ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En
düşük memur maaşının alım gücü asgari
ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım
gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5
bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli
memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla
TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya
düştü, net asgari ücretin altına düşen
memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin
660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda
4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan
hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geri-
ledi.

A’dan Z’ye anlattık

En düşük memur emeklisinin alım gücü
1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın
başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en
düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının
alım gücü ise 1.843 liraya geriledi. Yıl ba-
şında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari
ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü
yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geri-
ledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 li-

raya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
AK Parti Genel Merkezi’nde görüşme ger-
çekleştiren Türk İş Genel Başkanı Ergün
Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, şu
ifadeleri kullandı; “2 gün evvel randevu is-
tedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili
bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk.
Gündemde asgari ücret, emeklilerin du-
rumu, EYT var. Her konuyu A’dan Z’ye
konuşma imkanı bulduk. Sayın cumhur-
başkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma
bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı

yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki
günlerde bize haber vereceğini söyledi.
Hangi noktaya geldik diye bir rakam ko-
nuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün
düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gü-
cünün düştüğünü, emeklinin durumunun
ortada olduğunu A’dan Z’ye anlattık.
Cumhurbaşkanı, “Bunlarla ilgili önümüz-
deki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de
kamuoyuna da bilgi vereceğiz” dediler. Or-
tada bir rakam yok ama asgari ücretin
ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım
gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk.
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İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2003/13540 
Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu anlaşıl-
dığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp
veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Daire-
lerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapıla-
cak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz
konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar 
verildiği ilân olunur.

Asgari ücrete zam
beklentisi geride

kalan yılın ilk altı
ayında yaşanan 
fiyat yükselişleri 
nedeniyle arttı.
Geçim sıkıntısı

yaşayanlar asgari
ücret zammı için 

kritik dönem olacak
olan Temmuz ayını

bekliyor. AK Parti
Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş,
asgari ücrete zam

için çalışmalar
yapıldığını duyurdu

ASGARı uCRETE 
ZAM GELECEK Mİ?

Dubai’ye
YATIRIM

BLATFORM sahip olduğu yazılım altya-
pısı ile kripto para borsası açmak isteyen
kişi ve kurumlara çözümler sunuyor. Şir-

ketlerin sahip olmak istediği borsaları içerik taleple-
rine göre 1-2 ay gibi kısa sürede çalışır hale
getirebiliyor. Dubai merkezli Genesisx borsasının
servis sağlayıcı ve yazılım şirketi Blatform’un
BFORM TOKEN’ı, Haziran 2022'de Digifinex bor-
sasında listelendi, CoinMarketCap ve Coingecko'da
yer aldı. Bform Token, PancakeSwap’tan da satın
alınabiliyor. Blatform'un hedefi, 2025'in sonuna
kadar 40'tan fazla ülkede 500 platformla 100 milyon
kullanıcıya ulaşmak. Böylece şirketin borsalarda
işlem gören BFORM TOKEN’ı bu platformlarda da
kullanılıyor olacak. BFORM TOKEN hem Panca-
keSwap hem UniSwap hem de DigiFinex borsala-
rında alım satım yapılabiliyor.

26 milyar dolar hacim

Orta Doğu'nun üçüncü en büyük kripto pazarı olan
BAE, 2021'de yaklaşık 26 milyar dolarlık toplam
işlem hacmi kaydetti. Dubai Sanal Varlık Düzen-
leme Yasası'nın yürürlüğe girmesi pazarın katlana-
rak artmasını sağlayacağı öngörülüyor. Uluslararası
kripto merkezi olarak Dubai, işletmeleri geleceğe ta-
şırken, blok zinciri teknolojilerinin yatırımını, benim-
senmesini ve büyümesini teşvik etmekle kalmıyor,
aynı zamanda bir çekim merkezi haline gelmeyi
planlıyor.  DHA

Vatandaşın alım gücünün düşmesine ve asgari
ücrette artış görüşmelerinin şimdiden başla-
masına dikkat çeken Türk İş Genel Başkanı
Ergün Atalay, “Bugüne kadar
biz aralık ayının dışında asgari
ücreti toplamadık. Şartlar öyle
getirdi ki, bırakın aralık ayını,
haziranı bile bulduğunda in-
sanlar alım gücünü kaybetti”
dedi. Erdoğan ile görüşmesine
ilişkin Atalay, “Güzel müspet
bir görüşme oldu. Cumhur-
başkanı ‘Ben her şeyin farkın-
dayım, ne olduğunu biliyorum'
dedi. Güzel bir görüşme oldu.
İnşallah önümüzdeki günlerde
kamuoyuna müspet bir haber

verirler” ifadelerini kullandı. Asgari ücret mik-
tarıyla ilgili de Atalay, “Benim aklımdaki rakam
çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söyle-

rim ama öyle değil. Söyledi-
ğinle aldığın arasında bir
uyum olması lazım. İş ve-
renlerin büyük bölümü as-
gari ücretin artmasını
istemiyor. Asgari ücret artsın
ama artan tarafını devlet
karşılasın’ diyorlar. İşin
kolay yanı o. Biz burada in-
sanların cebine ne girecek
ona bakıyoruz. Bununla ilgili
toplumu memnun edecek bir
şey olur diye düşünüyorum”
açıklamasında bulundu.

CEBE NE GiRECEK ONA BAKIYORUZ

Gidiş var dönüş yok!
Otobüs bileti tutarları vatandaşın ulaşamayacağı seviyelere çıkınca, son 10 gündür kredi kartına 
2 taksitle bilet satılmaya başlandı. Ancak önceden 6 ay sonrasına satış yapan firmalar, şimdi
'akaryakıta yeni bir zam gelir de zarar ederiz' korkusuyla bir hafta sonraya bile bilet satmıyor

Singapur merkezli blockchain
servis sağlayıcı şirketi Blatform,
Dubai’de bir kripto para
borsasının lisansına sahip 
Genesisx ile ortak oldu. Şirket
daha sonra yakın coğrafyalarda
kurulum sürecinde olduğu diğer
kripto para borsalarını da 
hayata geçirmeyi amaçlıyor



K onuşmasında Marmaris'te yaşanan
yangının bir an önce söndürülmesine
ilişkin yetkililerden olaya el atmasını ve

zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dilekle-
rini sunarken, Pençe Kaplan Operasyonunda
şehit düşenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı
dileklerini iletirken Afganistan'da yaşanan dep-
remi de unutmayan Güneş, Esenyurt Yeniden
Refah Partisi Sosyal İşler Başkanlığının düzen-
lediği, Birleşmiş Milletler raporuna ilişkin
dünya genelinde 82 milyon mültecinin oldu-
ğunu ve mültecilere en çok sahip olan ülkelerin
başında Türkiye 'nin bulunduğunu, ikinci şu-
rada ise Polonya ve peşi sıra Kolombiya, Pakis-
tan, Uganda, Almanya 'nın geldiğini belirtti. 

Sorunun temeli siyasi

Türkiye'nin 3,7 milyon ile dünyanın en büyük
mülteci nüfusuna sahip olan ülke olduğunu be-
lirten Güneş; "Hastalık dahi mülteciliği önleye-
medi" dedi. Mülteci sorununun temeline inmek
gerek diyen Güneş, “Bu sorunun temeli siyasi-
dir ve Ak Parti bu sorunun parçasıdır ve soru-
nun parçası olanlar çözümü bulamadılar”
ifadelerini kullandı. Türkiye 'de mültecilerin iş
dünyasında, sanayi sektöründe ara eleman ola-
rak çalıştığını, ara eleman sayısında ise 37 bin
185 kişinin çalışma izni bulunduğunu  ve bun-
ların çoğunluğunun Suriyelilerden oluştuğunu
söyleyen Güneş; “2019 'da yeni doğan Suriyeli
sayısı 457 bin, İstanbul'daki Suriyeli sayısı 542
bin 602, üniversite okuyan Suriyeli sayısının 48
bin 992” dedi. Kamuoyunda gündeme gelen
mülteci olaylarına dikkat çeken Güneş, "Esen-
yurt ne yazık ki yaşanan bu olayların en başında
geliyor" dedi.

Mafyalar doğdu 

“Seçim döneminde mültecilerin ellerine bir şey-

ler tutuşturulup seçim sahasına çıkması olası
görülüyor” diyen Güneş, “Türk vatandaşı olan-
ların da hükumete oy vereceği açıkça ortada ve
vatandaşlık parayla satılıyor. Dün kavga ettikleri
prensle masaya oturuluyorsa, Suriyelilerin de
gitmesi için Esat'la ülkenin çıkarları gereği otu-
rulur, konuşulabilir. Kendi ülkemizde birçoğu-
muz kendimizi ikinci sınıf vatandaş olarak
hissediyoruz. Eskiden ara eleman olarak çalışan
vatandaşlarımız dahi Türkiye dışında başka ül-
kede yaşamanın yollarını arıyor ve gitmek isti-
yor. Artık tek sorunun Suriyeli olmaktan çıktığı
bir gerçekle karşı karşıyayız. Amerika'nın Afga-
nistan'dan çekilmesi sonrası kamyonlarla Afgan
vatandaşın akın ettiği gerçeğimiz var. Yeniden
Refah Partisi'nin mülteci konusunda tavrı nettir.
Düşkün olana, yardıma ihtiyacı olana el uzat-
mak bizim ahlaki vicdani sorumluluğumuzdur.
Lakin bu mevzunun çözülmesi gerekmektedir
ve bu sorunun Amerikan ajandasını koltuğa
alıp Esat ile görüşmenin sonucu daha da vahim
olmuştur" ifadelerini kullandı. Güneş, Esenyurt
'un doksanlı yolların çek senet mafyalarından
sonra şimdi Suriyeli mafyalar doğurduğunu
dile getirdi. 

Esenyurt kurtulmalı

Türkiye'nin iyi yönetilmediği gibi Esenyurt'un
da iyi yönetilemediğini savunan Güneş; “Sayın
başkan Esenyurt dışında tüm dünyayı gezdi.
Sayın Bozkurt yeniden aday olacak mı bilmiyo-
rum ama olursa herhalde tek söyleyeceği,
'borçlu bütçeyle aldım şu kadar iyileştirdim' ola-
caktır” dedi.  Yerel seçimde Esenyurt'un
CHP'den kurtarılması gerektiğini belirten
Güneş, “İBB yıllık borçlanmasının üzerinde
bir borçlanma yaşıyor. İstanbul 'un bütçesi 
yeter diyen, arabaları Maltepe meydanına 
çeken bir Belediye Başkanıyken şimdi haddin-
den fazla israfa giren belediye başkanı var”
açıklamasını yaptı. 
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BARIŞ KIŞ

Esenyurt Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selçuk
Güneş, “Seçim döneminde mültecilerin ellerine bir
şeyler tutuşturulup seçim sahasına çıkması olası
görülüyor” iddiasını ortaya attı. Güneş, “Türk
vatandaşı olan Suriyelilerin hükumete oy vereceği
açıkça ortada ve vatandaşlık parayla satılıyor. Dün
kavga ettikleri prensle masaya oturuluyorsa,
Suriyelilerin de gitmesi için Esat'la oturulması
lazım” eleştirisinde bulundu

VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK VATANDASLIK 
SATILIYOR!
VATANDASLIK 

Sınırlarımız yol 
geçen hanı oldu

MEMLEKET Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Tanju Karakuş,
gazetecileri ağırladı. Konuş-

masında göçmen sorununa değinen
Karakuş, “Öncelikle bunun ismini belir-
lemek gerek. Yani bu yasadışı göçmen
mi? Kaçak mı?  Bence bunların hiçbiri

değil. Çünkü kaçak dediğiniz zaman
Türkiye Güvenlik Güçlerinin haberi ol-
madan kaçak yolla giren demektir. Ama
Türkiye'de bu şekilde değil günlük sınır
ihlali 5 bin kişi. Dolayısıyla ülkede
bunun ismi yasadışı göçmen, kaçakçı
olamaz. Hergün sınırdan 5 bin kişinin

girdiği bir yerde
devletin bir ek-
sikliği söz ko-
nusudur.
Sınırlarımız yol
geçen hanı
oldu. Doğudan
Afganlar, 
güneyden de
Suriyeliler ve
Iraklılar ülke-
mize giriş 
yapıyor. 
Ülkemize 
her taraftan 
kavimler göçü

şeklinde bir giriş var” dedi. 

Misafirlik fazla uzadı

Memleket Partisi'nin iktidar olması ha-
linde neler yapacaklarını anlatan Kara-
kuş, “Sudi Arabistan 15 Temmuz'un
finansörü denildi, katil devlet İsrail de-
nildi, ama hepsiyle masaya oturulup
barışıldı. Memleket Partisi iktidarında
biz Şam'a Büyükelçi atıyacağız. Başka
bir konu da Türkiye Cumhuriyeti yet-
miş cente muhtaç olduğu dönemde bile
vatandaşlık satmadı. Şu an 250 bin do-
lara vatandaşlık satıyor. Aile boyu hem
de. Bu çok ciddi bir problem. Suriyeliler
konusunda Suriyelilere bahçeli ev ya-
caklarını söylüyorlar. Bu olay vatanda-
şımızın canını acıtıyor. Bu misafirlik
fazla uzadı. Bu arda iki tane bakanlık
kuruldu. Biri maşallah bakanlığı diğeri
inşallah bakanlığı. Ülkede her şey ma-
şallah ve inşallah üzerinde döner oldu”
eleştirisinde bulundu. BARIŞ KIŞ

Kadro iş 
başında
Muğla'nın Marmaris
ilçesinde çıkan ve 3 bin
hektarı aşkın alanda etkili
olan orman yangının
başlangıç noktasını, 
Antalya İl Jandarma
Komutanlığı bünyesindeki
benzin ve tiner kokularına
duyarlı 'Kadro' isimli özel
eğitimli köpek belirledi

GOLDEN Retriever cinsi, 7 yaşındaki
yangın tespit köpeği 'Kadro', kundak-
lama şüphesi olan orman yangınında

hassas burnuyla tarama yaptı. 'Kadro', yanıcı mad-
denin döküldüğü noktayı belirledi. Yangın tespit
köpeği 'Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin
bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan
jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti. Mazot,
benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu ala-
rak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangınların kun-
daklama sonucu çıkıp, çıkmadığı belirleniyor.
Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro',
kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapı-
yor. 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek
yangın tespit köpeği olarak biliniyor. Özel aparat-
lar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir
şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler
içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma per-
soneli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı
maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor.

Milli Savunma 
Bakanlığı, Marmaris’teki 
yangın söndürme 

çalışmalarına destek için gelen 
Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbay-
can’a ait 1 yangın söndürme 
uçağının Dalaman’a ulaştığını
duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki 
hesabından yapılan açıklamada,

"Marmaris’teki yangın söndürme 
çalışmalarına destek için ülkemize
gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile
Azerbaycan’a ait 1 adet yangın 
söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı.
Dalaman Hava Meydan Komutanlığı-
mızdaki montaj işlemlerinin ardından
helikopterler çalışmalara destek 
sağlayacak" denildi. 

Yangın için 
dış destek

Esenyurt Yeniden
Refah Partisi İlçe 

Başkanı 
Selçuk Güneş



T arım ve hayvancılığa yöne-
lik hayata geçirdiği proje-
lerle tüm Türkiye’de büyük

ses getiren Silivri Belediyesi bir ilke
daha imzasını attı. Silivri Beledi-
yesi tarafından Yeni Mahalle’de
yapımı tamamlanan ve İstan-
bul’da belediye eliyle yapılan ilk
canlı hayvan pazarı, düzenlenen
törenle hizmete açıldı. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
seçim vaatleri arasında yer alan ve
30 Ekim 2021 tarihinde temeli atı-
lan, 6 bin 406 metrekare proje ala-
nına sahip Silivri Belediyesi Canlı
Hayvan Pazarında; bin 230 metre-
kare hayvan alım-satım alanı,
210,5 metrekare idari bina ve sos-
yal tesis alanı, kafeterya, mescit,
tuvaletler, dezenfektan havuzu, çö-
kertme havuzu ve gübre deposu
bulunuyor. Bu modern tesis ile Si-
livri’de ve bölgede hayvanlarını
satmakta zorlanan yetiştiricilere
modern bir tesiste satış imkânı
sağlanması, hayvan alıcılarına gü-
venli ve modern bir hizmet sunul-
ması, kurban kesimlerinin usullere
uygun ve hijyenik bir ortamda sağ-
lanması hedefleniyor. Canlı hay-
van pazarı ile ayrıca bazı
bölgelerde kontrolsüz ve dağınık
bir şekilde yapılan hayvan satışla-
rının düzenli hale getirilmesi, çevre
ve görüntü kirliliğinin önlenmesi,
denetlenebilir ve güvenli bir pazar
ortamı oluşturulması, alıcı ve satı-
cının bilinen sabit bir alanda bu-
luşturulması amaçlanıyor.

Bizi haklı çıkaracak

Törenin açılış konuşmasını yapan
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Bugün Silivri’de bir onuru, bir
gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ver-
diğimiz sözleri tutmaktan dolayı
çok mutluyuz. İstanbul’un bele-
diye marifeti ile yapılan ilk ve tek
canlı hayvan pazarının açılış töre-
ninde sizlerle birlikteyiz. Önemli
olan yaşadığınız yerin, bastığınız
toprağın potansiyelinin farkında

olmak ve ona göre hareket etmek.
İşte biz Silivri’de ve bu ülkede ya-
şayan vatandaşlar olarak, Siliv-
ri’nin barındırdığı tarım ve
hayvancılık potansiyellerinin far-
kındayız. Silivri ve çeperdeki ilçele-
rin tüm İstanbul’u besleyecek,
doyurabilecek kapasiteye sahip ol-
duğunun farkındayız. Silivri olarak
bizim 500 kilometrekare ekilebilir,
dikilebilir arazimiz var. Biz İstan-
bul’un gıda ve hayvancılık üssü ol-
maya hazırız. İşte bu
potansiyellerle yola çıktık. Tür-
kiye’nin stratejik ve mukayeseli üs-
tünlüğü tarımdır. Geleceğin
dünyasının tesisi tarım-sanayi en-
tegrasyonu ile tarımsal ürünler
için uygun pazarlar oluşturulma-
sından geçmektedir. Tarih geriye
sarmamış, aksine ana yatağını
bulmuş ve akışını hızlandırmıştır.
Dolayısıyla biz tarımsal ve hay-
vansal üretimin önemini bilen bir
yönetimiz. “Üretken Belediyecilik”
anlayışımızla yola çıkarken, bu po-
tansiyellerin farkında olarak şunu
söyledik: “Gün gelecek, tarım top-
rakları imarlı arazilerden daha de-
ğerli olacak.” Dün bunu
söylüyorduk. Bugün de söylüyo-
ruz ve eminim yarın bizi haklı çı-

karacak. İlk adımı 2019’da attık.
Atıl durumdaki belediye arazileri-
mizi üretime kazandırdık ve 300
dönüme sertifikalı yerli ve milli
arpa tohumu ektik. Aradan geçen
3 buçuk yılın ardından bugün 3
bin 600 dönümde üretim yapıyo-
ruz” dedi.

Kulak tıkayamazdık

Açılışı gerçekleştirilen canlı hayvan
pazarı ile ilgili bilgiler veren Baş-
kan Yılmaz, “İlçemiz, hayvancılık
bakımından İstanbul’da ilk üçte
yer almaktadır. 59 bin 396 baş
koyun ve 5 bin 999 baş keçi olmak
üzere 65 bin 395 baş küçükbaş
hayvan varlığı bulunmaktadır. İs-
tanbul’da küçükbaş hayvan varlı-
ğının yüzde 37,7’si Silivri’dedir.
Küçükbaş bakımından İstanbul’da
1’inci sıradadır. İstanbul’daki 93
bin 961 baş sığır cinsi hayvanın
yüzde 18,0’i olan 16 bin 884 baş
sığır, Silivri’dedir. İlçemiz bu an-
lamda İstanbul’da 2’nci sıradadır.
109 bin 559 büyükbaş hayvanın
yüzde 17,6’sı olan 19 bin 260 bü-
yükbaş Silivri’dedir. İstanbul’da
2’nci sıradayız. 15 bin 598 baş
manda cinsi hayvanın yüzde 15,2’i
olan 2 bin 376 baş manda, Si-

livri’dedir. İlçemiz bu sayı ile İs-
tanbul’da 4’üncü sıradadır.
İlçemizdeki hayvan yetiştiricili-
ğinin varlığından hareketle,
üreticilerimizin haklı taleplerine
kulak tıkayamazdık. Köylere
yaptığımız ziyaretlerde köylüle-
rimizin bizden istediği en önce-
likli talepleri canlı hayvan
pazarı yapılmasıydı. 6 ay gibi
kısa bir sürede bu pazarı Si-
livri’mize kazandırdığımız için
büyük bir mutluluk duyuyoruz”
açıklamasını yaptı. 

İBB yetkiyi bize vermeli

Konuşmasının sonunda üreti-
cilerin mezbaha talebine de de-
ğinen Başkan Yılmaz, mezbaha

yapımının İBB’nin görev, yetki ve
sorumluluğunda olduğunu ifade
ederek, “Canlı hayvan pazarımız
bir mezbaha ile bütünleşmezse bu
projenin bir ayağı eksik kalır.
‘Bunu yaptın mezbahayı da yap’
diyenler olur. İBB’de her fırsatta
diyorum ki; ‘Bir arazi tahsis ede-
yim, mezbahayı yapın’ Yanıt yok!
Mezbaha yapma görev ve yetkisi
İBB’de ve ben onun için şu an
mezbaha yapamıyorum. Bir a4 ka-
ğıdına mezbaha yapma yetkisinin
Silivri Belediyesine devredildiği
dair bir yazı, altına da bir imza atı-
lacak. Bu kadar mı zor Allah aş-
kına? Buna da cevap yok.”
diyerek, Silivri’de mezbaha ya-
pılma yetkisinin kendilerine veril-
mesi talebini yeniledi.
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alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/595496
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

Binası Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Kat:4 Osmaniye Mah. Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494163
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Tabela ve İşaret Levhaları Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Tabela ve İşaret Levhaları AlımıAyrıntılı 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği yerlere 
teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın 
İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yere/yerlere 
şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette 
Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine 
kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için 
teslim süresi 90 (Doksan) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden 
gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 26.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası-İhale 
İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu-Osmaniye Mah. Çobançeşme 
Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci mad-
desine göre açıklama istenecektir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
TABELA VE İŞARET LEVHALARI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL’UN İLK CANLI HAYVAN PAZARI SİLİVRİ’DE AÇILDI

Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Dodurka ise yaptığı konuşmada, “Trakya'nın her
yanında olduğu gibi Silivri ilçemizin de toprakları
elbette çok verimli. Hayvancılık elbette çok başarılı
ve değerli. Ama Trakya'da hayvancılığın bu kadar
değerli olması sadece verimlilikten kaynaklanmı-
yor. Trakya bildiğiniz gibi Türkiye'nin şap hastalı-
ğından ari olan tek bölgesidir. Trakya bu arilik
sayesinde, en önemli pazar olan batı ülkelerine ka-
saplık hayvan ihracatı yapma imkânına sahip olan
tek bölgemizdir. Ülkemizde, kendi kendimize yetti-
ğimiz, hatta üretim fazlalığı olan ürünlerimizden
biri olan süt ürünlerinin ihracatındaki en önemli
engellerden biri ise maalesef Brusella hastalığı
bakımından ari bir bölgemizin olmayışıdır. Ancak
çok sevindiricidir ki, Tarım ve Orman Bakanlığımız-
daki veteriner hekimlerin yaptığı mücadeleler 
sonucunda, Trakya'da Brusella tamamen yok 
edilmek üzeredir. Bu bilgi hem ülkemiz hem de
Silivri açısından çok önemlidir. Türkiye'de, aynı
şaptaki gibi Brusella’dan da ari tek bölgenin
Trakya olması, bu toprakların değerini daha da
yükseltecektir. Ben bu başarıyı elde etmemizde
emeği olan herkese, başta Tarım ve Orman Bakan-
lığımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemizdeki canlı
hayvan pazarı ihtiyacını tespit ederek, çiftçimize
bu imkânı sağlayan Silivri Belediyemize çok 
teşekkür ediyorum. Silivri Belediyemiz bu konuda
sorumluluğunu yerine getirdi. Çiftçimizin onca
yakıt sarf ederek hayvanını ta uzaktaki, Çorlu’daki,
Hayrabolu'daki pazarlara taşıma zorunluluğunu 
ortadan kaldırdı. Bu hayvan pazarının açılmasında

emeği geçen-
lere, başta
Belediye 
Başkanımız
olmak üzere 
teşekkür
eder, çiftçi-
mize hayırlı
olmasını ve
bereket getir-
mesini dile-
rim” dedi.
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Trakya’nın bakanlık ve ülke için önemini dile geti-
ren Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Dr. Nihat Pakdil, “Trakya’da öncelikli olarak yaptı-
ğımız birçok çalışma var. Bölgenin hastalıktan ari
bir bölge haline gelmesi, çalışan arkadaşlarımız
ve çiftçilerimizin emekleriyle oldu. Bunu bizim tek
başına yapmak gibi bir iddiamız söz konusu ola-
mazdı. Biz kendi gıdalarımızı kendimiz üreteceğiz.
Nasıl yapacağız? Hayvancılık ve bitkisel üretimle
alakalı yapacağımız faaliyetlerle. Bunun için ne
diyoruz? Siz üretin yeter! Ekilmedik bir karış yer
kalmasın. Biz bunun için sizin hep yanı başınızda
olacağız. Desteklemekle ilgili politikamızı gözden
geçiriyoruz. Tarımda dijitalleşmeyi sağlamak için
çalışmalar içerisindeyiz. Dijital bilgisayar teknolo-
jisini tarımda nasıl kullanırız, sizleri devletle olan
ilişkinizde nasıl daha az yorarız, oturduğunuz yer-
den tarlanızın başından, evinizden, ahırınızdan il
müdürlüğümüze gelmeden yapacaklarınızı nasıl

yaparsınız gibi birçok çalışma yapıyoruz. Bu bize
ne getirecek? Üretimi planlama fırsatı getirecek.
Siz bize ne ekeceğinizi bildireceksiniz. Ekilmeyen
arazi konusu bu konuda başka bir husus. Mülk
benim, kimse bana karışmaz, ekerim ya da
ekmem gibi bir şey olmayacak. Evet mülk sizindir,
ama ekmediğiniz takdirde, devlet sizin adınıza
onu kiralayıp bir başkasına ektirecek ve kirasını
size verecek.” dedi. Bakan Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil, Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının
yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, pa-
zarın Silivri ve bölge üreticilerine hayırlı olmasını
diledi. Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil yaptığı konuşmanın
ardından Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’a
Canlı Hayvan Pazarı’nın iş-
letme ruhsatını takdim ede-
rek, Silivri’ye ve bölge
hayvancılarına hayırlı olma-
sını diledi.

Silivri Belediyesi Canlı Hayvan 
Pazarının açılış törenine, Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil, Silivri Kaymakamı Toplga
Toğan, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka,
İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Tarım ve Orman
Komisyonu Başkanı Sami Barlas,
Silivri Belediyesi Tarım ve Orman

Komisyon Başkanı Şenoğlu Türkyıl-
maz, siyasi parti temsilcileri, bele-
diye meclis üyeleri, STK
temsilcileri, muhtarlar, hayvan 
yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından kurdele 
kesimi gerçekleştirilirken Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Tarım ve
Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Dr. Nihat Pakdil’e tesisi tanıttı.
Program günün anısına çekilen 
fotoğrafların ardından sona erdi.

BRUSELLA BİTME
NOKTASINA GELDİ

SİZ ÜRETİN YETER!

VOLKAN YILMAZ 
TESİSİ TANITTI

HAYVANCILIK 
ÜSSÜ OLACAĞIZ

Silivri Belediyesi
tarafından yapımı
tamamlanan ve 
İstanbul’da belediye
eliyle yapılmış ilk canlı
hayvan pazarı olma
özelliğini taşıyan tesis
düzenlenen törenle
hizmete açıldı. Törende
konuşan Başkan
Yılmaz, “Silivri olarak
bizim 500 kilome-
trekare ekilebilir, 
dikilebilir arazimiz var.
Biz İstanbul’un gıda ve
hayvancılık üssü 
olmaya hazırız” dedi.
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N e demişti Nureddin Nebati bey bu
senenin başında? “Bir uyusam da
altı ay sonra uyansam’ Çok farklı

noktalarda olacağız.” Tam altı ay geçti. 
Doğru mu doğru... Çok farklı noktadayız

çook.
İnsanın manzaraya bakınca bir altı ay

daha uyuyası geliyor!
29 Aralık 2021 tarihinde yaptığı açık-

lama da; “2022 yılının istikrarlı bir yıl ola-
cağını, aylık olarak enflasyonda kademeli
düşüşlerin olacağını, 2023’e girerken enflas-
yon gibi bir olgunun olmayacağını, bu an-
lamda olumlu bir kısır döngüye girildiğini”
söylüyordu. 

***
Rica etsem eskilere gidip biraz düşünebilir

misiniz? Normalde şu sıralarda bu yıl mayo-
larda neler moda, hangi vücut tipine nasıl
mayo tercih edilmeli konulu sayfa sayfa yazı-
lar basılırdı gazetelerde, dergilerde.

Hangi renkler revaçta, modacılar neler
demiş, kilolar verilmiş mi, sellülitlere 
çareler vs...

Sanırım bunları konuşmayalı epeyce bir
zaman geçmiştir. Nerdee o süt banyosunun
cilde nasıl iyi geldiğini anlatan yazılar, 
fotoğraflar? 

Bırakın süt banyosundan vazgeçtik, 
millet çocuğuna süt alırken zorlanıyor.

***
Sohbetlerimizin ana konusu pahalılık.

Sosyal aktivitelerimizden biri de hangi ürün
hangi markette ucuz diye dolaşmak. Hele
emekliler! Onların aktivitesi de randevu ala-
bilirlerse hastane, alamazlarsa sağlık ocağı,
eczane arasında geçiyor.

Oturup benzine, gıdaya gelen zamları izli-
yoruz...Artan kiralar ve ev bulmak ise 
apayrı bir dert.

***
Mesela yaz mevsimine girerken en azın-

dan bütçemize göre planlar yapabiliyorduk.
Tatilin lafını anmak bile zor. İki yıldır zaten
pandemi yüzünden eve kapanmıştık, bu defa
maddi imkansızlıklar nedeniyle kendi kendi-
mizi eve kapatıyoruz. Zira, bırakın konakla-
mayı, güneş kremi almaya kalksan 12 ay
taksitle satılıyor. Yani önümüzdeki senenin
yaz tatiline kadar taksit ödenebilir.

Geçmiş yıllarda daha senenin ilk aylarında
takvime bakardık. Acaba bayramlarla yıllık
izinleri birleştirsek mi? Bu yıl tatile nereye
gitsek? Avrupa birliğine girecektik, vizesiz
dolaşacaktık sözüm ona. Ülke içinde bile ge-
zemez olduk.

Güzel günler gelecek derken, bir önceki
günümüzü arar hale geldik.

***
Geçenlerde inanın kahkaha attım. İnternet

üzerinden satış yapan bir yerin reklamı düştü
ekrana. İhtiyacım olan bir ürün gördüm ve
fiyatı da epey uygundu. “Oleyy fiyat çok iyi
hemen alayım ben bunu” dedim. Sevincim
kursağımda kaldı tabii. Çünkü o fiyat ürünün
kılıf fiyatıymış.

***
Beş yıldızlı bir otelde bir gece konaklamak

için asgari düzeyde çalışanların bir aylık
maaşı bile yetmiyor ne yazık ki! Biz bu ülke-
nin vergi veren, üreten vatandaşları olarak
maalesef birçok haktan mahrum kalıyoruz.
Tadını çıkaran, çıkaracak olanlar, eriyen
Türk lirası karşısında parası katlanarak ço-
ğalanlar elbette.

***
Hiç bir mekanda menülerde fiyat yazılmı-

yor. Her gün zam geliyor adam
ne yazsın? Fiyat yazan bir menü gördüm ge-
çenlerde de, onun da üzerine etiket yapıştıra
yapıştıra ansiklopedi kalınlığına ulaşmıştı.
Anasının “Britannica’sı” yani. 

***
Çay bahçesinde bir çay içeyim diyorsun,

adam yanına şeker koymaya tereddüt ediyor.
Önceleri sormazlardı, tabağa üç şeker
koyup getirlerdi. Artık ”şeker istiyor musu-
nuz?” diye soruyorlar. Boş baklava, boş
tost, kırıntı peynir, çürük domates, yırtık
yufka derken daha neler göreceğiz 
kestiremiyorum.

Alkole gelen zamlar nedeniyle efkarlan-
makta lüks. Canın çekse, “bu akşam çıkıp
bir restaurantta balık keyfi yapalım” desen
ay sonunu zor getirirsin.

Buradan ne anlıyoruz?
“Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım

İstanbul’un” şarkısını dinlerken “kadehlerde
dudak izlerini aramanın” artık mümkün ola-
mayacağını...(Biraz espri katalım işin içine)

***
Çok bilindik bir gıda marketine alışveriş

için girdim. İçerisi loş. Sanırsın biri kız ar-
kadaşına sürpriz evlenme teklifi yapacak!
Yok, yok öyle değil. Önceleri ışıl ışıl yanan
mekanlar elektrikten tasarruf etmek için ka-
patıyor ışıkları. Ben bu tür yerlere girince
klimalardan dolayı çok üşürdüm. Hatta üze-
rime bir ceket, şal aldığım olurdu. Şimdi bir
ter basıyor, dışarıya nasıl çıktığımı bilmiyo-
rum. Kasada ödeme yaparken ayrı, havalan-
dırmanın çalışmamasından ayrı ter
döküyorsun.

***
Yine oldukça pahalı tekstil ürünleri satan

bir mağazaya girdim. Maksat alışveriş
değil, sadece bakmak. E bizim de arada gö-
zümüz şenlensin değil mi ama? Yine aynı
durumla karşılaştım. Havalandırma, klima
çalışmıyor. Muhtemelen eleman azlığından
düzenli temizlik yapılmıyor. Toz hapşıra hap-
şıra kendimi dışarı zor attım. 

***
Pahalılığın yanısıra artık sağlıklı olup ol-

madığından da emin olamıyoruz. Malumu-
nuz yağ ve diğer gıda ürünleri korkunç
zamlandı. Yemeğe, kızartmaya kullandıkları
yağ ve malzeme ne kadar sağlıklı ve gü-
venli? Soğutucular yeterli derecede çalıştırı-
labiliyor mu? 

Bir de pahalılığın sebep olduğu kalitesiz-
lik konusu var ki çok vahim. Örneğin yumu-
şatıcı...Ne kokusu kalmış ne yoğunluğu! 

***
Ya elektrik? Bundan kısa süre önce buz-

dolabı satışlarından ekonomik gidişatın iyi
olduğundan bahsediyorlardı, şimdilerde do-
lapların fişlerini çekmeye başladık. Derin
dondurucular hele? Bence onların satışları
hayli azalmıştır. Çünkü içlerini doldurmak
büyük servet. “Mevsiminde alalım, kışın
hem ucuz hem de sağlıklı yeriz” cümlesini
maziye bırakalım. 

Pazar ucuzlamıyor, tüp, elektrik fatura-
ları cep yakıyor. Bu durumda kışa hazırlık
yapmak pek mümkün ve karlı bir yatırım ol-
muyor. Reçel yapalım desen şeker, tüp zamlı,
mevsiminde yeriz deyip bezelye, bakla, gibi
bir şeyler alsak hem kendi pahalı hem ne-
rede saklayalım? Derin dondurucuları çalış-
tırmak biraz yürek ister! 

***
Sevgiyle kalın

Bir önceki günü
arar olduk!

B ir süredir yoğun bakımda tedavi
gören İsmailağa Cemaati lideri
Mahmut Ustaosmanoğlu dün 93

yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu
için Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ar-
dından cenaze namazı kılındı. Mahmut Us-
taosmanoğlu'nun cenazesine
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş, AK Parti Grup
Başkanvekili Mahir Ünal,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu,
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Büyük
Birlik Partisi Genel Başkanı
Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, Eski Adalet Bakanı Abdul-
hamit Gül, Eski TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, Dünya Etnospor Konfederas-
yonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cübbeli Ahmet
Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü,
ailesi, yakınları ve öğrencileri de katıldı. 

Namazı oğlu kıldırdı

Cenaze namazını, Ustaosmanoğlu’nun

oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Diya-
net İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ustaosma-
noğlu için dua etti. Cenaze namazı için
gelip, camiye sığamayanlar, sokaklarda
namaz kıldı. Ustaosmanoğlu’nun oğlu
Ahmet Ustaosmanoğlu, Mahmut Ustaos-
manoğlu’nun yerine cemaatin liderinin
Hasan Kılıç olacağını söyledi.

Hakk’a uğurluyoruz

Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ilim,
irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebedi-

yete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretle-
rini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Ha-
tip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında
genelde İsmailağa Camii’ne gelir orada ken-
disini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref
olurduk. Zaman zaman Yavuzselim
Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Ger-
çekten bir ömür, bu ümmetin manevi mi-
marı olarak bulunmuş Hoca Efendi
Hazretleri’nin şarktan garba uzayan bir mü-
cadele ve bu mücadelede de farz, sünnet
bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadı-
ğını biliyoruz. Son dönemlerinde gerçekten
çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün
Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini
tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili
habibine komşu olacağına da inanıyoruz.
Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibi ile
inşallah komşu kılsın. Bu tezkiyenin ardın-
dan daha fazla konuşmaya gerek yok. Tek-
rar ruhu için tekrar El-Fatiha" dedi. DHA

SON DÖNEMDE 
COK CILE CEKTI

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemlerinde
gerçekten çok çile çekti. Bu çilenin ardından bugün Hakk’a uğurluyoruz. Yaş 93. Ama kendisini
tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz” dedi.

Sevim Y. GÜNEY
ON ÜÇÜNCÜ SOKAK

guneys13@hotmail.com

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaos-
manoğlu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlı-
ğı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin
yanına defnedildi. Mezarlıkta oluşan yoğun-
luk havadan görüntülendi. Ustaosmanoğ-

lu'nun cenazesi mürşidi Ahıskalı Ali Haydar
Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bu-
lunduğu Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına
defnedildi. Polis ekipleri yoğun güvenlik ön-
lemi alırken mezarlığa gelenlerin üzeri
arandı. Binlerce kişi mezarlığa akın ederken,
Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazı Fatih
Camii'ne telefonla bağlanılarak Edirnekapı
Mezarlığında da kılındı.

BİNLERCE SEVENİ YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul’a
giriş başladı

Kurban Bayramı'na sayılı
günler kala, kurbanlık
hayvanların İstanbul'a girişi
başladı. Kamyon ve tırlara
yüklü hayvanlar, İl Tarım
Müdürlüğü ekiplerince 
tek tek kontrol edildi

Kurban Bayramı'nın yak-
laşmasıyla birlikte, bugün
saat 00:00 itibariyle kur-

banlık hayvanların İstanbul'a girişi
başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü ekiplerince Kuzey Mar-
mara Otoyolu Riva mevkiinde bulu-
nan Canlı Hayvan Sevk Kontrol
Noktasında denetimler gerçekleşti.
Yapılan denetimlere polis, jandarma
ve zabıta ekipleri de destek verdi.

Kontrol edildi

Kurbanlık hayvanlarla yüklü kamyon
ve tırlar tek tek kontrol edildi. Sürücü-
lerden evrakları alan ekipler hayvanla-
rın küpe numaraları ile evrak
üzerindeki numaraları karşılaştırdı.
Kontrolü yapılan araçlara denetim ya-
pıldığına dair evrak verildi. Belgelerini
alan kurban satıcıları hayvan pazarla-
rına doğru yoluna devam etti. İstan-
bul İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca da denetim ya-
pılan noktada ekiplerle birlikte çalış-
malara katıldı. Ahmet Yavuz Karaca ''
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.
2022 yılı Kurban Hizmetleri tebliği ge-
reği 24 Haziran itibarıyla kurbanlıkla-
rın İstanbul'a girişleri başladı. Biz
burada neyi kontrol ediyoruz? Önce-
likle hayvanlar geldikleri noktada kü-
peleri takılıp veteriner sağlık raporları
hazırlandıktan sonra bu tarafa doğru

yola çıkıyorlar. Bunlar var mı yok mu?
Yüklenen hayvanlarla küpelerle, ra-
porlardaki hayvanlar birbirini tutuyor
mu? Bir de biliyorsunuz Trakya bölge-
miz şap hastalığından dolayı 2010 yı-
lından beri ari bölgemiz. Bu ariliği
korumak için Kurban Bayramı'ndan
15 gün önce gerekli testleri yapılmış
hayvanlar Trakya'ya geçiş sertifikasıyla
birlikte geçişlerini yapabiliyorlar. Bun-
ların kontrollerini yapıyoruz” dedi. 

52 tane TIR'a işlem

“Hayvanlarla ilgili aksi bir durum ol-
duğunda ki oldu. Biz denetimlerimizi
sıkılaştırdık, erken geldi bazıları, küpe-
siz raporsuz gelen hayvanlar oldu”
diyen Karaca, “Şu ana kadar da 52
tane TIR'a işlem uyguladık. Tuzla
Hayvan Borsası'nda karantinaya
aldık. İstanbul'da geçen yıl kesilen

hayvan sayımız 75 bin civarında
büyük baş, 68 bin civarında da küçük-
baş hayvan kesildi. Bu yıl da yine aynı
rakamları bekliyoruz. Yapılan çalış-
malarda İstanbul için kurbanlık konu-
sunda herhangi bir problem
olmadığını görüyoruz. Vatandaşları-
mız kurbanlarını alırken şu hususa
dikkat etmeleri gerekiyor. Valilikçe izin-
lendirilmiş yerlerden satın almalarını
ve yine valilikçe izinlendirilmiş yer-
lerde hayvanlarını kestirmelerini isti-
yoruz. 75 bin büyük baş, 68 bin
küçükbaş hayvanın birkaç gün içinde
kesilmesini sağlamak çok zor. Satış ve
kesim yerlerinde de arkadaşlarımız de-
netimlerini sürdürüyorlar. Pazarlara
giriş noktalarında da kontrollerimizi
yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk
halinde de gerekli müdahaleyi yapıyo-
ruz” ifadelerini kullandı.  DHA

Dava düşürüldü
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasının
durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin
karara imza atan mahkemenin 26 Suudi sanık hakkındaki
davanın düşürülmesine karar verdiği ortaya çıktı.

İstanbul 11. Ağır
Ceza Mahkemesi,
Cemal Kaşıkçı’nın öl-

dürülmesine ilişkin 17 Haziran
2022’de 26 sanık hakkındaki da-
vanın düşürülmesine yönelik ek
karar verdi. Oy birliğiyle alınan
kararda, 7 Nisan 2022’de da-
vanın durmasına ve devre-
dilmesine hükmedildiği
hatırlatıldı. 6706 sayılı
Cezai Konularda Ulus-
lararası Adli İşbirliği
Kanunu'nun 24. mad-
desi uyarınca durma
kararı verilen karar-
larda, Suudi adli
makamlarının ge-
rekçesinin değer-
lendirilerek esas
yönünden
karar verilmesi
gerektiği
ifade edildi.
Kararda,
Suudi
Arabis-
tan

Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak
Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli
kararıyla 8 sanık hakkında hüküm
verildiğini, bazı sanıklar hakkında
da beraat kararı verildiği belirtildi. 

Teknik kayıt yok

Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabis-
tan Krallığı İstanbul Başkonsolos-
luk binasında öldürüldüğünün
sabit olduğu kaydedilen kararda,
olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir
görgü tanığı ya da teknik kaydın
bulunmadığı, sadece hakkında
mahkumiyet kararı verilen sanıkla-
rın ikrar içeren beyanlarının yer al-
dığı ve Suudi adli makamlarının bu
beyanları gözeterek hüküm kur-
duğu anlatıldı. 
Verilen kararların dosya kapsamı ve
maddi vakıayla uyumlu olduğu
ifade edilerek sanıklar hakkındaki
davanın ayrı ayrı düşürülmesine
karar verildi. Kaşıkçı’nın nişanlısı
Hatice Cengiz’in avukatı Gökmen
Başpınar bu karara itiraz edecekle-
rini belirtti.  DHA

ZAYİ İLANI
Burdur MAKÜ 1212401053 numaralı

öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. ÖMER CEYLAN 

Mühendisleri
ağırladı
Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın
Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi
Teknoloji Merkezi’nde (TEKMER) ağırladı

Her yıl 23 Haziran tarihi Dünya Kadın Mü-
hendisler Günü olarak kutlanıyor. Tuzla Bele-
diye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Organize Sanayi

Bölgeleri’nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis
temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üye-
lerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’nde ağırladı. KOS-
GEB ve yerel yönetim iş birliğinde kurulan Tuzla Belediyesi

Teknoloji Merkezi’ndeki programa
AK Parti İstanbul Milletvekili Dr.
Ravza Kavakcı Kan da katıldı. Ya-
zıcı, programa katılan kadın mühen-
dislere TEKMER’i gezdirdi. Yazıcı,
program sonunda katılımcıların tek tek
Kadın Mühendisler Günü’nü kutladı.



M ustafa Kemal Atatürk: “Ormansız
yurt vatan değildir.” 
Cumhuriyetin idealist tarım uzman-

ları Atatürk önderliğinde; “AK 702”, “Sertak
52”, “Yayla 305” ve “Melez 13” gibi buğday
türlerini ortaya çıkarmıştır. Ülkeyi ABD’ ye ba-
ğımlı hale getirenler ise, Türk buğdayını ya da
Ata tohumunu ıslah çalışmalarını devam ettir-
mek yerine yok ettiler. Türk milletini kanser ve
pek çok hastalıktan öldürecek olan Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ile kısır
(cüce) buğdaya mahkûm ettiler.

1972’de Dünya Bankası’nın liderliğinde, 
görünürde gelişmekte olan ülkelerin tarımını
geliştirmek, gerçeğinde ise hibrit tohum sokuş-
turmak amacıyla Uluslararası Tarım Araştırma
Danışma Kurulu (CGIAR) oluşturulur. İlk he-
defleri Afrika olur, devamında da kısır tohum-
lar tüm dünyayı sarmaya başlar.

Türkiye bu kuruluşa AKP iktidarı döne-
minde 500 bin dolar ödeyerek 59. ülke olarak
kaydını yaptırır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Tarımsal Araştırma Müdürlüğü (TAGEM)
elinde bulunan, biri Ankara ve diğeri İzmir’de
olan iki tohum bankasındaki 5-6 bin bitki ve
hayvansal gen kaynağını, CGIAR’a sunmayı
kabul eder. 

1974’te ABD Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger, ABD Başkanı Gerald Ford’a şu 
sözleri söyler: 

“Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği
kontrol edersen insanları kontrol edersin!”
Birleşmiş Milletlerin Roma’da düzenlediği
dünya gıda konferansında da; 

“İnsanların size güvenip dayanmalarının,

size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle iş
birliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları
gıdaya bağımlı hale getirmek mükemmel bir
yöntemdir.” der.

Oysaki Atatürk ne demişti; “Milli ekonomi-
nin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta
kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar,
bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.”

Burada Dr. Ümit Aktaş’ın makalesinden bir
paragrafa da yer verelim:

“Ancak özellikle 1943’te başlayan ‘ıslah’ ça-
lışmalarından sonra, buğday genine yabancı
genler transfer edilerek transgenik buğday ya-
ratılmıştır… Genetik mühendisliği sayesinde
artık yeni tür bir buğday ortaya çıkmıştır. Ve
DNA’sına baktığınızda artık o buğday değildir;
hatta klasik manada bir bitki bile değildir. Ge-
netiğiyle oynanmış yeni ‘buğdayımızın’ içindeki
genlere bakacak olursanız o biraz balık, biraz
da küf ve daha birçok şeydir: Buğday hariç 
her şeydir!”

12 Eylül askeri ortamı, küresel gıda emper-
yalizminin uygulamaları için çok uygundur.
İşte bu firmaların Türkiye’ye girişleri, 12 Eylül
1980 askeri darbesinin oluşturduğu o “uygun”
koşullarda başlar. IMF ve Dünya Bankası gibi
kuruluşların önerileriyle tarıma desteği kesen
iktidar, gerekçe olarak devletin zarar etmesini
gösterir. Böylece fındık üreticisi başta olmak
üzere tüm tarım sektöründe zor günler başlar.
Çıkarılan bir yasa ile FİSKOBİRLİK de dâhil
olmak üzere tarım satış kooperatif ve üretici
birlikleri özerkleştirilme adı altında devlet des-
teğinden mahrum edilir. 

Darbe ile birlikte hayatın her alanında ol-
duğu gibi tarımda da pek çok şey altüst olur
ama asıl vurucu darbe 2000 yılında IMF ile
Dünya Bankası’nın kafa kafaya verip Türki-
ye’ye uygulattığı Tarım Reformu Uygulama
Projesi (TRUP) ile gelir. Tarımsal yapı ve özel-
likle tarımsal istihdam görülmedik bir hızla çö-

zülür. Bu proje 31 Aralık 2008 itibariyle resmen
sona erer ancak tarımdaki durum, proje önce-
sinden çok daha karmaşık bir hale gelir. 

3 Kasım 2002 seçimleriyle Türk siyasi haya-
tında yaşanan büyük kırılma ile tarımda özel-
likle de buğdayda dışarıya mecbur olma
dönemi başlar. Turgut Özal ile başlayan Türk
yerli tohumunun bitirilme sürecine, AKP ikti-
darı döneminde “Sertifikalı Tohum Yasası” ile
son darbe vurulur ve Türkiye tıpkı, Kissen-
ger’ın dediği gibi, gıdada uluslararası şirketlere
bağımlı hale getirilir. Yine Özal ile başlayan
Türk çiftçisini ithalatla terbiye etme sistemi,
AKP döneminde çok daha acımasız bir şekilde

uygulanır. Öyle bir zaman gelir ki buğday üreti-
cisi daha mahsulünü kaldırmadan yurt dışın-
dan satın alınan tonlarca buğday TMO’nun
depolarına indirilerek çiftçi mağdur edilir. İşte
basında yer alan bir haber: “Üreticiler, Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) ve hükûmetten destek
beklerken, TMO hasat ortasında iç piyasa fiya-
tının üstünde maliyetle buğday ithal etme ka-
rarı aldı.” Tarım yazarı ve ziraat mühendisi
Faik Toy, “TMO 29.04.2022’de hem de buğ-
day hasadına 20 gün kalmışken 480 bin ton
ithal buğday ithalat ihalesi yapacak.” açıkla-
masında bulunur.

Buğdayda öyle oyunlar dönüyor ki işte bu

da Fox Ana Haber’de 23 Ekim 2020’de yayın-
lanan “ithal buğday uyanıklığı” başlığıyla ya-
yınlanan başka bir haber: “Hafta başında
buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri indi-
rildi, ithalatın önü açıldı. Gümrük Vergileri sı-
fırlanana kadar Tekirdağ limanında gemiler
bekletildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ya-
yınlandı, tonlarca buğday silolara indirildi. En
büyük alımı TMO yaptı. TMO’dan özel sek-
töre dağıtılan gümrüksüz buğday ile kimlerin
cebi dolduruldu?” Haberde limanlara gelen
TMO ve özel sektöre ait buğdayların yüklü ol-
duğu gemilerin, gümrük vergilerinin sıfırlana-
cağını daha önceden haber aldıkları ve bu
nedenle bekletildikleri iddiası yer aldı.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan
Barut, buğday konusunda şunları söyledi:

“2002 yılında AKP iktidara geldiğinde buğ-
day ithalatı için 150 milyon dolar ödeniyordu,
sadece geçen yıl 10 milyon ton buğday ithala-
tına 2,5 milyar dolar ödendi. Yani tam 16 kat
fazla para ithalata gitti… 2004 yılında Tür-
kiye’de 93 milyon dekarda üretilen buğdayın
miktarı son yılda 68,5 milyon dekara düştü.
Yani 23-24 milyon dekar buğday ekim 
alanı azaldı.”

Aynı durum şeker ithalatında da gerçekleşti.
2022 Mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatı
için tarife kontenjanı açılmasına ve ithal edile-
cek şekerden gümrük vergisi alınmamasına iliş-
kin bir Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlandı.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan
Aygun, karar sonrasında sosyal medya hesa-
bından şu paylaşımda bulundu: “Türk Şeker’e
verilmeyen ithalat yetkisi özel firmalara verildi.
Kararname çıkmadan 10 gün önce ithalat baş-
latıldı. İthalat, Hindistan, Pakistan ve Po-
lonya’dan! Mersin Limanı’nda 2 gemi,
Tekirdağ’da 1 gemi 40 bin tona yakın şekeri bo-
şalttı. Vatandaş fakirleşiyor, birileri uçuyor!”

Bu haberle ilgili olarak Sözcü Gazetesi ya-
zarı Murat Muratoğlu, “Şeker fabrikalarını
satıp şeker ithal etmek” başlıklı yazısında şu
ifadelere yer verdi: “Bu yıl 400 bin ton şeker it-
halatına 320 milyon dolar ödenecek. Kırşehir
Şeker 48 milyon dolara, Yozgat Şeker 40 mil-
yon dolara, Niğde-Bor Şeker 49 milyon dolara,
Çorum Şeker 76 milyon dolara, Turhal Şeker
82 milyon dolara satıldı. Toplam 295 milyon
dolar. Sattığımız fabrikaların paralarının üs-
tüne 25 milyon dolar daha koyarsak bu yıl için
ihtiyacımız olan şekeri ithal edebileceğiz.”
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Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

BUGÜN bitirilen Türk tarımı ile Atatürk
döneminde fabrikalar kurulabilmekteydi! 

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’a kulak
verelim: “AKP iktidarı dönemine genel ola-
rak bakıldığında önemli yasal düzenlemeler
yapıldı. Tarım Kanunu, Tohum Yasası, Biyo-
güvenlik Yasası ve daha birçok yasa çıkarıldı.
Üretimin değil, ithalatın desteklendiği; yüz

binlerce kişinin tarımdan çekildiği; aile işlet-
meciliğinin tasfiye edilerek yerine şirket tarı-
mının egemen kılındığı bu dönemde çiftçi
para kazanamamaktan, tüketici gıda ve
tarım ürünlerini çok pahalıya almaktan hep
şikâyetçi oldu. 

Tarım toprakları en çok bu dönemde
amaç dışı kullanıma açıldı. Acele kamulaştır-
malarla tarım toprakları ranta açıldı. Duble
yollar ovalardan geçirildi. Zeytinlikler yok
edildi. Koruma altına alınan ovalara termik
santral kurmak için ihale üstüne ihale ya-
pıldı. Sadece tarım toprakları değil, Hidro
Elektrik Santralleri ile dereler kurutuldu. 

Üretimden uzaklaştırılan Türkiye, ta-
rımda hemen her ürünü ithal eder duruma
geldi. Kendi kendine yeterli olabilecekken ta-
rımda kendi kendini âdeta imha ediyor. Bu
nedenle ithalat bağımlısı bir ülke oldu. Sa-
dece mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve diğer
girdilerde değil, tarım hammaddeleri ve gıda

ürünlerinde de ithalatçı oldu. Tarıma verilen
desteklerin ve kredilerin de önemli bölümü
ithalata yani başka ülkelerin çiftçilerini des-
teklemeye harcanıyor. 

Türkiye’de yüksek girdi fiyatlarıyla üretim
yapan çiftçi, ürününü çoğu zaman maliyetin
altında satmak zorunda bırakılıyor. Ürün
çiftçinin elinden çıktıktan sonra fiyatı katla-
narak artıyor. Tüketici satın almak istedi-
ğinde pahalıya alıyor. Üreticide ucuz olan
tarım ürünü, tüketiciye pahalıya satılıyor.
Üretici ile tüketici karşı karşıya getiriliyor. Bi-
rileri üreticinin ve tüketicinin üzerinden para
kazanıyor.”

Geldiğimiz noktada Covid-19 salgını ve
Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan buğday
sıkıntılarını; koskoca bir tarım ambarı olan
Türkiye’nin savaşta olan bu iki ülkeye ba-
ğımlı hale getirilmesinin arkasında nasıl bir
plan olabilir?  

Neden tarım alanları uluslararası maden
araştırma şirketlerine açılıyor? Neden
tarım arazileri sanayi bölgesi yapılmak
isteniyor? Neden meralar yapılaşmaya
açılıyor? Neden Çukurova’nın pamuğu,
buğdayı, Ege’nin zeytini, Trakya’nın Ay-
çiçeği bitirilmek isteniyor? Neden süt
inekleri ardı ardına kesime gidiyor?
Neden Türkiye’de binlerce dönüm arazi
ekilemezken, Afrika’da, Latin Amerika’da
tarım arazileri kiralanıyor? Neden altın
aramak için ülkenin endemik bitki örtü-
sünün bulunduğu Kaz Dağları seçiliyor?
Ekolojik yapıyı bozarak çevreye büyük
zararı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan
Hidro Elektrik Santralleri (HES) neden
ülkenin en nadide yerlerine kuruluyor?
Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde kurulan
ve kurulması planlanan onlarca HES
projesi var. Çevreye duyulan ihtiyaçları
göz ardı eden bu enerji üretim tesisleri
hayata geçtiği vadilerde derelerin kuru-
ması sonucunu yaratıyor. Vatandaş ola-
rak bunları sorgulamak zorundayız.  Bu
ülkenin sahibi, patronu biziz ama bizim
iznimiz olmadan, bize sorulmadan ve
hatta cebren ülkenin millî varlıkları birile-
rinin cebine transfer ediliyor…

Tarım konusu o kadar geniş kapsamlı
bir araştırmayı gerektiriyor ki, hepsini bu-
raya sığdırmamız mümkün değil. Biz bu
yedi bölümlük yazıda ancak bu kadarını
işleyebildik. Umarız, tarımda yıllardır
sergilenen küresel oyunlara ve bu oyun-
lara içeriden verilen desteklere az da olsa
dikkat çekebilmişizdir. 

Yazımızı, 1927-1938 döneminde
Cumhuriyet tarihinin en uzun süre,
(4028 gün) İçişleri Bakanlığı yapan
Şükrü Kaya’nın bir sözü ile bitirelim: 

“Bizde köylünün ocağı tütmezse, 
fabrikaların bacası söner.”

Bitti
Yararlanılan kaynaklar
-Soner Yalçın, “Saklı seçilmişler”, 

Kırmızı Kedi yayınları, 2017
-Ali Ekber Yıldırım, “Tarımda reform

süreci bitti mi?” www. dunya.com, 
8 Ocak 2009 

-https://www.umitaktas.com/ma-
kale/genetigi-degistirilmis-bugday/

NE HAZİN DEĞİL Mİ?



KANADALI 
ressam Anna 
Weyant, New 

York’da bulunan Christie’s 
Müzayede Evi’nde resimlerini 
ilk kez sergilediği gecede canlı 
yayına katılamayacak ve hatta 
müzayedeyi izleyemeyecek 
kadar gergindi. 27 yaşındaki 
genç kadın bunun yerine Man-
hattan’daki küçük dairesine 
kapandı ve bir arkadaşı haber 
gönderene kadar telefonuna 
dahi bakamadı. Uluslararası 
çağdaş Sanat galerilerinden 
Gagosian tarafından temsil edi-
len ve yıldızı yeni yeni parlayan 

Weyant, yeteneği ve resim piya-
sasındaki hızlı yükselişiyle yakın 
zamanda tüm dikkatleri üzerine 
çekti. Christie’s’deki ilk müza-
yedesinde, iki yıl önce yaklaşık 
12 bin dolara sattığı “Summer-
time” adını taşıyan tablosunun 
1,6 milyon dolara satıldığını 
öğrendiğinde ise duyduklarına 
inanamadı. Hollandalı ustaların 
eserlerinden ilham alan ve ge-
nellikle kadın figürleri resme-
den Weyant, üç yıl önce sanat 
eleştirmenleri ve galericilerin 
ilgisini üzerine çekmişti.

 
 

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 
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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
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Emanet
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ABD merkezli Pew 
Araştırma Merkezi’nin 
anketine göre, Uk-
rayna işgali nedeniyle 
tepkilerin hedefindeki 
Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin’e 
destek dünya genelinde 
hızla düşüyor.
Pew’in son açıkladı-
ğı araştırma, Rusya 
liderine desteğin rekor 
düzeylere gerilediğini 
ortaya koydu. 18 ülke-
de ankete katılanların 
yüzde 90’ı, Putin’in dış 
politikadaki eylemleri-
ni onaylamadıklarını ya 
da Rusya liderine fazla 
güvenmediklerini ifade 
etti. ABD, Kanada, 
İspanya, İsrail, Japon-
ya ve Avustralya’yı da 
kapsayan araştırmaya 
göre, bu ülkelerde Pu-
tin’e destek son 20 yılık 
en düşük seviyesine ge-
riledi. Araştırmacılar, 
Putin’i onaylayanların 
oranının son yıllarda 
gerileme eğilimde ol-
duğuna ancak 2022’de 
rekor düzeyde düş-
tüğüne dikkat çekti. 
Sadece bir ülkede 
Putin’i destekleyenler 
çoğunluğu oluşturdu. 
Malezya’da Rus liderin 
politikalarını beğenen-
lerin oranı yüzde 59’u 
buldu. Avrupa’da ise 
Putin’e yönelik olumlu 
görüşlerin en yüksek 
olduğu ülke, yüzde 27 
ile Yunanistan oldu. 
Pew’in son anketinde 
Putin, uluslararası 
destek alanında Çin 
Devlet Başkanı Şi 
Cinping’in de gerisine 
düştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
Azerbaycan’da temaslarını sürdürü-
yor. Bakan Lavrov, başkent Bakü’de 

Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov 
ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardın-
dan ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. 
Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa 
Birliği (AB) ile NATO’yu bir kez daha hedef 
alan Lavrov, “İkinci Dünya Savaşı başladı-
ğında Hitler, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu 
olmasa da önemli bir bölümünü Sovyetler 
Birliği’ne karşı savaş için kendi sancağı altın-
da topladı. Şu anda Avrupa Birliği, NATO 
ile birlikte Rusya’ya karşı savaşmak için böy-
le modern bir koalisyon oluşturuyor” dedi. 
Lavrov, ayrıca AB’deki Rus karşıtı tutumun 
öngörülebilir ve uzun vadede değişeceğine 
inanmadıklarını, bunun Avrupalıların seçtiği 
bir yol olduğunu söyleyerek, “Elbette Avru-
pa Birliği’nin ve aday ülkelerin attığı adımla-
rı takip edeceğiz” ifadesini kullandı.

Danışmanlık desteği
Lavrov, Avrupalı politikacıların Belgrad 
yönetimine nasıl hareket etmesi gerektiğini 
dikte etmeye çalıştığını ancak Sırbistan’ın 

politika oluşturma bağımsızlığından vaz-
geçmek istemeyen bir örnek teşkil ettiğini 
belirtti. Azerbaycan-Ermenistan sınırının 
belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun 
çalışmalarını sürdürmenin önemli olduğunu 
söyleyen Lavrov, “Rusya, üç ülke liderlerinin 
anlaşmasına uygun olarak gerekli danış-
manlık desteğini sağlamaya hazır olacaktır. 
Aynı zamanda Azerbaycanlı dostlarımızın 
başlattığı Bakü ile Erivan arasında bir barış 
anlaşmasının imzalanmasına yardımcı olma-
ya hazırız” dedi.

Azerbaycan’a övgü
Ukrayna’daki savaşa yönelik Azerbaycan’ın 
tutumuna da değinen Lavrov, “Azerbaycan 
yönetiminin Ukrayna’daki özel askeri ope-
rasyona karşı dengeli ve sorumlu tutumunu 
takdir ediyoruz. Genel olarak Azerbaycan ile 
bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular-
da diyalog halindeyiz. Buna BM ve AGİT ile 
işbirliğimiz de dahildir. Biz Azerbaycan ile 
diplomatik diyaloğun gelişmesinden memnu-
nuz. Bu, dış politikada, ikili ekonomik, insani 
ve diğer ilişkilerdeki iş birliğinin tamamlan-
masına yardımcı oluyor” diye konuştu.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal eden Rus-
ya’nın Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Batı ülkele-
rini hedef alarak açıklamalarda bulundu. Lavrov, 
“İkinci Dünya Savaşı başladığında Hitler, Avrupa 
ülkelerinin çoğunluğu olmasa da önemli bir bölü-
münü Sovyetler Birliği’ne karşı savaş için kendi 
sancağı altında topladı. Şu anda Avrupa Birliği, 
NATO ile birlikte Rusya’ya karşı savaşmak için 
böyle modern bir koalisyon oluşturuyor” dedi

AVRUPA’YA AVRUPA’YA 
HHiiTLERTLER 

BENZETMESBENZETMESii

Tunus İçişleri Bakanlığı, 
Devlet Başkanı Kays Said’e 
yönelik tehditler olduğunu, 
ayrıca bir sinagog yakın-
larındaki terör saldırısının 
engellendiğini duyurdu

TUNUS İçişleri Ba-
kanlığı, Devlet Başkanı 
Kays Said’e yönelik 

ölüm tehditleri olduğunu 
duyurdu.

Bakanlıktan bugün yapılan 
açıklamada, elde edilen istih-
barata göre devlet başkanının 
hayatına yönelik tehditler 
bulunduğu belirtildi. Ayrıca bir 
sinagog yakınlarındaki terör 
saldırısının da engellendiği 
kaydedildi. Bakanlık sözcü-
sü, ülke dışından da destek 
alan saldırı planlarının “Tu-
nus’ta kamu güvenliğine zarar 
verme” amacı taşıdığını ifade 
etti. Sözcü, saldırı planlarıyla 
bağlantılı olarak iki polisi yara-
layan bir saldırganın gözaltına 

alındığını aktardı.
Uzun süredir siyasi kriz 
yaşayan Tunus’ta, geçen yaz 
birçok yetkiyi ele alan Devlet 
Başkanı Kays Said muhalefet 
tarafından darbe yapmakla 
suçlanıyor. Hükümetin hazır-
ladığı yeni anayasa için gelecek 
ay düzenlenecek referandum 
öncesinde de tansiyon giderek 
yükseliyor. Arap Baharı eylem-
lerinin çıkış yeri olan ülkede 
son haftalarda neredeyse tüm 
siyasi partiler ve sendikalar, 
hükümete karşı sokağa dö-
külerek eylemler düzenledi. 
Said ise attığı adımların ülkeyi 
siyasi ve ekonomik krizden 
çıkarmak için gerekli olduğunu 
savunuyor.

ABD’de artan silahlı saldırı-
ların ardından Cumhuriyet-
çi ve Demokrat toplam 20 

senatörden oluşan iki partili grup, 
silah kontrolü konusunda bir çer-
çeve anlaşmasına vardıklarını du-
yurmuştu. Anlaşmanın senatoda 
oylamaya sunulmasının ardından 
tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün 
hayır oyuna karşı, 65 senatörün 
evet oyuyla kabul edildi. Tasarı-
nın senatoda kabul edilmesinin 
ardından ABD Başkanı Joe Biden, 
“28 yıllık eylemsizliğin ardından 
bu gece, iki partili Kongre üyeleri 

ülke çapındaki ailelerin çağrısına 
kulak vermek için bir araya geldi 
ve toplumdaki silahlı saldırıları ele 
almak için yasa çıkardı” açıkla-
masını yaptı. Çerçeve anlaşması, 
eyaletlerdeki “kırmızı bayrak” ya-
salarına desteği, 21 yaşın altında-
ki ateşli silah alıcıları için daha sıkı 
arka plan kontrolleri, okullardaki 
güvenlik önlemlerinin artırılması 
ve ruh sağlığı için finansman ay-
rılmasını içeriyor. Tasarının ABD 
Başkanı Joe Biden’ın imzalayarak, 
Temsilciler Meclisi’nden geçmesi 
gerekiyor.

ABD’de 
ların ardından Cumhuriyet-
çi ve Demokrat toplam 20 

TUNUS 
kanlığı, Devlet Başkanı 
Kays Said’e yönelik 

Çağrılara kulak verildi

Gazeteci Akleh’i 
İSRAİL ÖLDÜRDÜ

KANADALI 
ressam Anna 
Weyant, New 

Putin’e anket
operasyonu

BELÇİKA Başbakanı 
Alexander De Croo, 
Rusya’nın Ukrayna’yı 

işgaliyle başlayan enerji soru-
nunun daha büyük bir krize 
dönüşmemesi için Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine birlikte 
toplu olarak enerji satın alma 
çağrısı yaptı. De Croo “Şimdi 
birlikte çalışmaya başlamaz-
sak, kışın daha yüksek fiyatlar 
ve hatta belki de kıtlıkla karşı 
karşıya kalabiliriz” dedi.

Brüksel’deki AB Zirvesi’nin 
ikinci gününde en önemli gün-
dem maddesi enerji sorunu. 
AB liderleri, Ukrayna’daki 
savaş ve Rusya’ya yönelik 
yaptırımlar nedeniyle hızla 
artan enerji fiyatları ile Rus 
gazına bağımlılıktan kurtulma-
ya yönelik çözüm önerilerini 
ele alıyor. Rusya’nın Avru-
pa’ya yönelik gaz akışını yavaş 
yavaş durdurmaya başlaması, 
sonbahardan itibaren Avrupa 
ülkelerinde yeni bir enerji kri-
zine yol açabileceği endişesini 
doğurdu. Bu nedenle Almanya 
hükümeti “ulusal gaz arzı acil 

durum planının ikinci aşama-
sına geçildiğini” açıkladı. Plan, 
şirketler ve hanelerin daha az 
gaz tüketmesini de içeren bir 
dizi tasarruf önlemini içeriyor.

Olumsuz etkiler
Belçika Başbakanı De Croo, 
Brüksel’deki liderler zirvesi 
öncesi kamu yayıncısı VRT’ye 
yaptığı açıklamada, Alman-
ya’nın acil durum planını 
genişletmesinin sorunun 
büyüklüğünü ortaya koyduğu-
nu söyledi. De Croo’ya göre 
Enerji krizi nedeniyle Alman-
ya’nın başı derde 
girer ve sanayi 
durmak zorunda 
kalırsa bu bütün 
AB ülkelerini de 
olumsuz etkileye-
cek. “Artık Avrupa 
dayanışmasının tam 
zamanı” diyen De 
Croo, AB ülkeleri-
ne “ortak bir enerji 
bloğu oluşturma” 
çağrısında bulundu. 
Belçika Başbakanı, 

“AB ülkeleri olarak tek bir 
enerji bloğu oluşturmalıyız, 
ortak bir satın alma politikası 
kullanmalı ve fiyatları kontrol 
altında tutmak için bir el freni 
kullanmalıyız” dedi. Birkaç 
aydır bütün Avrupa zirvelerin-
de bu konuyu dile getiren De 
Croo önerisinin şimdi daha 
fazla ilgi gördüğünü vurgulu-
yor. De Croo, Brüksel’deki 
zirvede de AB’nin yürütme 
organı olan Avrupa Komis-
yonu’nu bu yaz bir araya 
gelmeye ve üye devletlerinin 
kışı sorunsuz geçirmelerini 

sağlamak için bir dizi 
ortak önlem almaya 
çağıracak. Belçika 
Başbakanı, “Hepimiz 
şunu anlamalıyız: 
Herkes önce kendini 
düşünürse hep birlikte 
batarız. Şimdi birlikte 
çalışmazsak önümüz-
deki kış daha yüksek 
fiyatlar ve hatta belki 
kıtlıkla karşı karşıya 
kalabiliriz” görüşünü 
dile getirdi.

Kışın kıtlık tehlikesi var

BELÇİKA 
Alexander De Croo, 
Rusya’nın Ukrayna’yı 

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan enerji 
sorununun daha büyük bir krize dönüşmemesi için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine birlikte 
toplu olarak enerji satın alma çağrısı yaptı. De Croo “Şimdi birlikte çalışmaya başlamaz-
sak, kışın daha yüksek fiyatlar ve hatta belki de kıtlıkla karşı karşıya kalabiliriz” dedi

27 yaşındaki Kanadalı 
ressam Anna Weyant’ın 
Instagram’ında sergile-
diği ve plajda 400 dola-
rak sattığı tablolarının 
değeri üç yıl sonunda 
1,6 milyon dolara ulaştı

FİLİSTİN’İN Batı 
Şeria bölgesinde 11 
Mayıs’ta İsrail güçleri 

tarafından açılan ateş sonucu 
başından vurularak hayatını 
kaybeden Al Jazeera muhabiri 
Shireen Abu Akleh’nin ölümü 
hakkında BM İnsan Hakları 
Konseyi’nden açıklama geldi. 
Konsey, 51 yaşındaki Ak-
leh’nin İsrail güçleri tarafından 
açılan ateşi sonucunda hayatını 
kaybettiğini açıkladı. BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği 
(OHCHR) Sözcüsü Ravina 
Shamdasani soruşturmaların 

ardından yaptığı açıklamasın-
da, “Ebu Akleh’i öldüren ve 
meslektaşı Ali Sammoudi’yi 
yaralayanın İsrail güvenlik 
güçleri olduğu tespit edildi. 
İsrail makamlarının olayla ilgili 
cezai soruşturma yapmamış 
olması rahatsız edici. İsrail 
güçleri Ali Sammoudi’yi om-
zundan yaraladı, Ebu Akleh’i 
kafasından vurdu ve öldürdü” 
dedi. İsrail, olayın ardından bir 
askerin silahını tespit ettiğini, 
ancak mermiyi analiz etmeden 
suçundan emin olamayacakla-
rını söylemişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Filistinli gazeteci 
Shireen Abud Akleh’i İsrail güçlerinin öldürdüğünü doğruladı

FİLİSTİN’İN 
Şeria bölgesinde 11 
Mayıs’ta İsrail güçleri 

OLUMOLUM
TEHDİDİTEHDİDİ

1,6 MİLYON 1,6 MİLYON 
dolara ulaştıdolara ulaştı
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POP müziğinin güçlü sesi 
Tuğba Ünal, Rap dünya-
sına adım atarak yepyeni 

şarkısı ‘Beni Yıkamaz’ı müzik-
severlerle buluşturdu. İlk kez 
bir Rap şarkı seslendiren Tuğba 
Ünal, şarkının klibi için Adana’da 
kamera karşısına geçti. İmaj 
yenileyen sanatçı, ses getirecek 

görüntülere imza attı. Cesur 
sahneleriyle dikkat çeken 

klipte, Tuğba Ünal 
güzelliğiyle adın-

dan söz ettirdi.  
Rap dünyasına 
başarılı bir 
giriş yapan 
sanatçı, “Şar-
kımız kısa sü-
rede çok güzel 
yorumlar aldı. 

Müthiş beğeni topladı. Yıllardır Rap 
söylemek istiyordum. Sonunda içime 
sinen, çok sevdiğim bir şarkıyla Rap 
sevenlerin karşısına çıktım. Rap 
dünyası. “Beni yıkamaz” ile yıkılsın” 
dedi. Sözleri ve aranjesi Arcey’e, 
bestesi de yeni nesil şarkı yazarı Çağ-
rı Duran’a ait olan ‘Beni Yıkamaz’ın 
yönetmenliğini de 
Ali Karagöz üst-
lendi.  2022 yazının 
kulüp ve eğlence 
yerlerinin vazge-
çilmez hit şarkısı 
olmaya aday. Tuğba 
Ünal’ın, Five Müzik 
etiketiyle yayınlanan 
“Beni Yıkamaz” 
isimli tekli çalışması, 
video klibi  Netd 
Müzik’te yerini aldı.
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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-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM

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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İSTANBUL Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birliği (İH-

KİB) tarafından bu yıl 30.su dü-
zenlenecek KOZA Genç Moda 
Tasarımcıları Yarışması yeni ye-
teneklerini arıyor. 1992 yılından 
bu yana yeni nesil tasarımcıları 
moda endüstrisine kazandıra-
rak Türkiye’nin en etkileyici 
moda arşivini yaratan platform 
sektörün gelişimini ve tarihini 
temsil ediyor. Yarışmanın 240 
finalisti günümüzde Türkiye’nin 
en tanınmış moda tasarımcıları 
olarak kendi markalarına veya 
moda dünyasının önde gelen 
markalarına yön veriyor. 

Birinciye 60 bin TL
Yarışmanın birincisi 60 bin TL, 
ikincisi 30 bin TL ve üçüncüsü 
20 bin TL para ödülüne sahip 
olacak. İlk 3’e girmeye hak 
kazanan tasarımcılar ayrıca 
yurt dışında eğitim desteği ve 

Türkiye’de bir yıllık İngilizce 
dil eğitimine katılma hakkı 
kazanacak ve uluslararası 
basında tanıtılacaklar. Final-
deki 10 yarışmacı ise atölye ve 
danışmanlık desteği, 15 bin TL 
değerinde koleksiyon hazırlama 
ve malzeme bedeli, İstanbul 
Moda Akademisi’nin Moda 
Tasarımı ve Yönetimi Master 
Class Diploma Programı’na 
katılma fırsatı, sektörle ilgili 
uluslararası bir fuarı ziyaret 
hakkı ve Moda Tasarımcıları 
Derneği’ne bir yıllık üyeliğe sa-
hip olacak. 30 yıldır Türk moda 
dünyasına Bahar Korçan, Özgür 
Masur, Zeynep Tosun, Hakan 
Yıldırım, Özlem Kaya ve Gül 
Ağış’ın da aralarında bulunduğu 
çok değerli isimler kazandıran 
ve sektörün sürdürülebilirliğine 
katkı sağlayan KOZA Genç 
Moda Tasarımcıları Yarışma-
sı’na başvurmak için son tarih 
14 Temmuz 2022. 

Emrah Karaca, Ressam Yiğit 
Mohaç Yücel’in Cem Kara-
ca’nın bir portresini ünlü NFT 

satış platformu “Open Sea” üzerin-
den satışa sunacağını öğrenmesinin 
ardından avukatı Av. Görkem Gökçe 
aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai 
Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava 
açtı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi 
raporunda Yiğit Mohaç Yücel’in NFT 
olarak satışa sunduğu portrenin Cem 
Karaca’nın bir fotoğrafından yola çıkı-
larak hazırlandığı ve Cem Karaca’nın 
dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu 
nedenle davalının fiillerinin Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nu ve kişilik 
haklarını ihlal eder nitelikte olduğu so-
nucuna ulaşıldı. Bunun üzerine mahke-
me, Cem Karaca’nın portresinin izinsiz 
olarak kullanıldığı internet sitelerine 
erişimin engellenmesine ve Open-
sea isimli platformda yer alan, NFT 

formatında satışa sunulan Cem 
Karaca portresinin satışının 
engellenmesine karar verdi.

İlk ihtiyati tedbir
Karar ile ilgili konuşan Av. 
Görkem Gökçe kararın bir 
mihenk taşı olduğunu belirtti. 
Bilişim ve teknoloji hukuku 
konusundaki uzmanlığı ile bilinen Av. 
Görkem Gökçe “Bu karar bildiğimiz 
kadarıyla Türkiye’de NFT ile ilgili 
verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta 
karar, dünyada bir örnek olabilecek 
nitelikte. Çünkü NFT’ler hakkında 
henüz tüm dünyada hukuki olarak 
birtakım belirsizlikler bulunmasına 
ve bu konuda çok az örnek olmasına 
rağmen mahkemenin teknoloji çağına 
uygun hareket ederek olaydaki ihlali 
durdurmaya karar vermesi, yargının 
bu tür konularda güçlü bir refleksinin 

bulunduğunu gösteriyor” dedi.

Takip ediyoruz
Kararın NFT’lerin hukuki niteliği 
konusundaki önemine de değinen Av. 
Görkem Gökçe “NFT’lerin hukuki 
niteliği oldukça tartışmalı olmakla 
birlikte mahkeme bu kararı ile NFT’le-
rin icra hukukuna konu olabilecek bir 
malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş 
oldu. Karar lehimize olmakla birlik-
te henüz bir tedbir niteliğinde olup, 
yargılamanın devamını heyecanla takip 
ediyoruz” şeklinde konuştu. DHA

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın oğlu Emrah 
Karaca’nın, babasının klasikleşmiş bir fotoğrafından yararlanılarak 
NFT (Non-fungible Token) formatında hazırlanan portrenin satışının 
durdurulması, babasının kişilik ve fikri haklarına karşı gerçekleşen 
ihlallerin giderilmesi için açtığı davada ihtiyati tedbir kararı verildiKadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20’incisini düzenleyeceği “Çocuk Tiyat-

ro Festivali” başlıyor. 1 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe 
Sahne’de başlayacak olan ücretsiz festivale tüm çocuklar davetli

KADIKÖY Belediye-
si’nin gelenekselleşen 
“Çocuk Tiyatro Festiva-

li” 1 Temmuz Cuma günü baş-
lıyor. Selamiçeşme Özgürlük 
Parkı Tepe Sahne’de yapılacak 
olan Çocuk Tiyatro Festivali’n-
deki oyunlar her akşam saat 
21.00’de başlayacak. Çocukları 
tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık 
havada oyun seyretme keyfini 
yaşatacak olan festivalde, her 
akşam farklı bir çocuk oyunu 
ücretsiz olarak izlenebilecek. 
Festival, Uygur Çocuk Tiyatro-
su’nun sergileyeceği “Burnunu 
Kaybeden Palyaço” adlı oyun 
ile başlayacak. 15 gün boyunca 
farklı oyunlarla çocuk izleyi-

cinin karşısında olacak olan 
festival, 15 Temmuz Cuma 
akşamı son bulacak. Ayrıca Ka-
dıköy Belediyesi Halis Kurtça 
Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro 
Atölyesi’ne devam eden yaş-
ları 10 ile 14 arasında değişen 
11 çocuktan oluşan “Bizim 
Çocuklar Tiyatro Ekibi”’nin 
“ Bremen Mızıkacıları” oyunu 
da 6 Temmuz’da izleyicilerle 
buluşacak. Festivalde uzun 
kuyruklar oluşmaması için da-
vetiye uygulaması olacak, izle-
yiciler davetiyelerini Özgürlük 
Parkı’nda bulunan Açık Hava 
Tiyatro gişesinden ve güvenlik 
noktalarından saat 14.30’dan 
itibaren alabilecekler.

COCUK TiYATRO 
FESTiVALi BASLIYOR

İBB Şehir Tiyatroları, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde düzenlediği “Açık Hava Yaz Oyunları” kapsamında 
Hastalık Hastası oyununu seyircisiyle buluşturdu. 15 Haziran’da İki Efendinin Uşağı ile başlayan Açık Hava Yaz Oyun-
ları’nın devamında 12. Gece, son olarak da Hastalık Hastası’nın sahnelendiği oyunları toplam 19 bin 997 kişi izledi

İSTANBUL Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Şehir 
Tiyatroları’nın düzenle-

diği “Açık Hava Yaz Oyunları” 
22 Haziran Çarşamba günü 
sahnelenen Hastalık Hastası 
oyunu ile sona erdi. Toplam 6 
seans oyunda 19 Bin 997 kişinin 
izlediği Açık Hava Yaz Oyunla-
rı’nda son yılların izleyici rekoru 
kırıldı.

Moliere’in yüzyıllardır tiyatro 
seyircisini kahkahalara boğan 
oyunu Hastalık Hastası, seyirci-
lerine bir haziran gecesi rüyası 
yaşattı. Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Sahnesi bir kez daha 
Açık Hava Yaz Oyunları’nın 
kendine özgü atmosferinde 

İstanbul seyircisinin kahkahala-
rıyla yankılandı.

Oyunda; Şükrü Türen Ar-
gan’ı, Sevinç Erbulak Toinette’i, 
Şirin Asutay Beline’i, Tuğçe 
Açıkgöz Angelique’i, Çağatay 
Çakıroğlu Mösyö Bonnefoi’yu, 
Gün Koper Cleante’i, Hüseyin 
Tuncel Mösyö Diafoirus’u, 
Çağrı Büyüksayar Thomas Di-
afoirus’u, Çiğdem Gürel Beral-
de’yi, Besim Demirkıran Mösyö 
Fleurant’ı, Ersin Sanver Mösyö 
Purgon’u canlandırdı. “Açık 
Hava Yaz Oyunları” Ağustos 
ayında yeni oyunlarla Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sah-
nesi’nde sahnelenmeye devam 
edecek.

Yeni nesil yetenekleri Türk moda sektörüyle bir araya getiren 30. 
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması için başvurular devam ediyor

19 B19 BiiN 997 KN 997 KiiSSii  iiZLEDZLEDii

KARACA 
KAZANDI

Sonuna kadar hak ediyorum!
TÜRK alternatif pop müziğin 
güçlü kadın vokallerinden Su 
Soley, geçtiğimiz günlerde 

posta.com.tr ‘ ye verdiği röportajda 
samimi açıklamalarda 
bulundu. “Tek şarkıyla 
sanatçı oldum ben” 
diyenlere  ateş 
püskürten Soley, 
verdiği röportajda 
müzik dünyasının 
dinamiklerine ve 
yozlaşmasına dair 
de açıklamalar 
yaptı. Çekim 

esnasında gelen: “Albüm fotoğraf 
çekimindeki bir kareniz çok dikkati-
mizi çekti. Başında görkemli bir taç 
olan çok güçlü bir kadın imajı var. 
Bu konsept fikri nasıl oluştu?’’ soru-
suna cevap veren Soley, “Bu zamana 
kadar yaptığım hiçbir işi üstünkörü 
yapmadım. Sporculuk dönemimde 
de çok sebatkâr bir insandım. Çok 
uzun yıllar profesyonel olarak lisanslı 
spor yaptım ve sayısını bilmediğim 
kadar derecem var. Müzik alanında 
da yaklaşık 20 yıldır üretiyorum. İlk 
günden itibaren önce kendime sonra 

da sektöre, öncülerime, ustalarıma 

saygıyı içimde korudum. Bir tane şarkı 
bulayım tutturayım, zirveye oturayım 
ve oradan da yürürüm demedim. Ne 
olursa olsun zirveye oturacağım kay-
gısı taşımadım. İşimi hep çok düzgün 
yapmaya çalıştım. Bu sözlerim kime 
ne ifade eder, kime ne kadar ulaşır 
çok da fark etmez. Önemli olan benim 
yolumda nasıl yürüdüğüm. Açıkçası 
bu kadar emekten, bu kadar sebattan, 
iğne oyası işler gibi inşaa ettiğim kari-
yerim ve başarılarımdan sonra o tacı 
sonuna kadar hak ediyorum. Fotoğraf 
karesine yansıyan görsel bu düşüncele-
rimden çıktı” dedi. 

ARGAN hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulu-
nursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem 
de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını 
bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir 
başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı 
ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda 
ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden 
haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmet-
çisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve 
aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Has-
talık Hastası, Klasik Fransız Tiyatrosu’nun kuru-
cularından Moliere’in (1622 – 1673) yazdığı son 
oyundur. İlk kez 1673 yılında sahnelenen oyunda 
Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye kullanarak 
zengin hastalarını sömüren doktorlara yöneltir. 
Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda 
Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Çağrı 
Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Ersin Sanver, Gün Ko-
per, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şirin Asutay, 
Şükrü Türen, Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.

Hastalık hastası

CEM KARACA’NIN NFT PORTRESINE MAHKEME ENGELI

Rap dünyası Ünal’la yıkıldı

Başvurular devam ediyor



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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TEK HEDEFİMİZ 
SAMPİYONLUK

MEDIPOL Başakşehir, yeni 
sezon öncesi ilk antrenmanını 
kulüp tesislerinde bulunan 

antrenman sahasında gerçekleştirdi. 
Medipol Başakşehir Teknik Direk-
törü Emre Belözoğlu, antrenman 
başladıktan sonra basın mensupları-
nın sorularını yanıtladı. Yeni sezo-
nun herkes için hayırlı ve sakatlıksız 
geçmesi temennisiyle sözlerine 
başlayan Belözoğlu, “Geçen sene-
den geldiğimiz güne kadar gelişim 
gösteren, istediğimiz kadar puan 
toplamasak da Avrupa hedefimizi 
gruplara kalma adına ön eleme oy-
nayacak bir takımla bıraktık sezonu. 
Avrupa kupalarına katılmak isteyen, 
sezonun sonunda yine ilk 3-4 sırada 
yer almak isteyen bir takım oluştur-
mak istiyoruz. İyi bir takımımız var. 
Geçmişten alışkanlıkları olan, kaliteli 
oyunculara sahibiz. Bunu daha da 
geliştirerek hedeflediğimiz noktada 
sezonu bitireceğimiz dair inancımız 
tam. 21’inde oynayacağımız Avrupa 
kupası maçına kadar hazır olacağımı-
za inanıyoruz” diye konuştu.

İyi bir kamp dönemi
Teknik direktörlük kariyerinin ilk 
sezon başı kampı olacağı için heye-
canlı olduğunu aktaran Belözoğlu, 
“Sanki PAF takımdan A takıma yük-
selmiş bir oyuncu havam var. Kendi 
hazırlığımızı yaptık. Ekibin sinerji-
sine inanan biriyim. 
Futbolcuyken de bu 
böyleydi. Antrenman 
programımızı hazırla-
dık. Güzel bir karışım 
olacak. Çok da uzun 
süremiz yok. Hızlan-
dırılmış bir şekilde 
çalışacağız. Oyuncula-
rımız zaten 10 gündür 
bireysel çalışmalarını 
sürdürüyordu. İyi bir 
kamp dönemi bek-
liyorum” ifadelerini 
kullandı. Sezon öncesi 

transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi-
ler veren Belözoğlu, hücum bölgesi-
ne yaratıcı oyuncular transfer etmek 
istediklerini aktararak, “Aramıza 
katılan arkadaşlarımız oldu. Çalış-
malarımız devam ediyor. Minimum 3 
oyuncuyla daha anlaşacağımızı ümit 
ediyorum. Ön tarafa daha yaratıcı 
ve oyunumuza uygun, skorer oyuncu 
arayışımızı var. Görüşmelerde sona 
yaklaştığımız oyuncular da var. 3 tane 
oyuncu aramıza katacağız, amacımız 
kampa yetiştirmekti ama gerçekçi 
olmak lazım. Ülkemizde spor ekono-
misi sıkıntı yaşıyor. Kulüplerin gelir-
leri, geçmişe göre azalmış durumda. 
Bunu da düşünerek doğru oyuncular 
aldırmaya çalışacağız. Geçen sene 
devre arasında yaptığımız hamleler-
den gerekli verimi aldık. Kulübü-
müze yük olmadan, katkı verecek 3 
oyuncu ile transferi tamamlayacağız 
gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Okan Buruk yorumu
Galatasaray’ın yeni teknik direktö-
rü Okan Buruk’un kendisi için çok 
değerli olduğunu belirten Belözoğlu, 
tecrübeli teknik adama başarılar dile-
di. Buruk’un hak ettiği yerde olduğu-
nu belirten Belözoğlu, “Benim için 
çok değerli ve benim abimdir. Mutlu 
ve başarılı olmasını isterim. Tabii ki 
sahada o da çok rekabetçidir. Sahaya 
çıktığımızda kendi camialarımız için 

her şeyimizi veririz. On-
dan sonrasında kısmete 
teslim oluruz. Ben, Okan 
ağabeyin hak ettiği yerde 
olduğunu düşünüyorum. 
Yıllarca Türk futboluna 
hizmet etti. Kulübümüz-
de, ligin 6’ncı şampiyo-
nunu çıkardı. Çok büyük 
emeği var. Kendisine 
başarılar diliyorum. Her-
kese nasip olmayan bir 
şekilde kendi camiasına 
hocalık yapacak” diyerek 
sözlerini noktaladı.

UST USTE 8’İNCİ ZAFER
96’NCI Gazi Koşusu, 26 Ha-
ziran Pazar günü saat 17.15’te 
İstanbul Veliefendi Hipodro-

mu’nda 2400 metre çim pistte 3 yaşlı 
safkan İngiliz taylarının katılımıyla 
koşulacak. Pazar günü gerçekleştiri-
lecek yarış öncesinde Türkiye Jokey 
Kulübü (TJK), emekli olan ve şu anda 
at binmeye devam eden jokeyleri, 
kahvaltı organizasyonunda bir araya 
getirdi. Organizasyon; Gazi Koşusunu 
9 defa kazanma başarısı gösteren ef-
sane jokey Mümin Çılgın’ın yanı sıra 
Süleyman Akdı gibi birçok eski jokeyi 
bir araya getirdi. Son 7 yıldır üst üste 
Gazi Koşusunu kazanan Ahmet Çelik, 
organizasyonda Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda 
bulundu. Pazar günkü yarışta Zala 

Bey isimli safkan ile piste çıkacak 
olan Çelik, “Her yarış heyecanlı ama 
Gazi Koşusu bambaşka bir heyecan. 
Çok farklı bir ortam var. Gazi Koşusu 
bittiğinde öbür gün yine biz bir son-
raki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O 
kadar önemli bizim için. Her jokeyin 
hayalinde Gazi Koşusunda at binmek 
vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak 
nasip oldu. Bu sene de bir aksilik 
olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız. 
Rakiplerimiz de iyi” diye konuştu.

5 at arasında geçer
Gazi Koşusunun her yıl heyecanlı 
geçtiğini aktaran tecrübeli jokey, “Bu 
sene biraz daha kalabalık. Aslında 
performansı biraz daha düşük atlar da 
var. Şanslı atlar da güç olarak birbi-

rinden fazla sıyrılmıyor. Yarış içerisin-
de şans kime güler ise o kazanacaktır. 
Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini 
düşünüyoruz. Her atın şansı var. Her-
kesin kafasında yarış öncesi beğendiği 
ve güvendiği atlar olur. Ben de 5-6 at 
arasında geçeceğini düşünüyorum. 
Bunların dışında bir at kazanırsa da 
büyük bir sürpriz olur” ifadelerini 
kullandı. 

Gazi Koşusunu son 7 yılda üst üste kazanma başarısı gösteren usta jokey Ahmet Çelik, “Gazi Koşusu bittiğinde öbür gün 
yine biz bir sonraki Gazi Koşusunu düşünüyoruz. O kadar önemli bizim için. Her jokeyin hayalinde Gazi Koşusunda at bin-
mek vardır. Bize 7 sefer üst üste kazanmak nasip oldu. Bu sene de bir aksilik olmaz ise şanslı isimlerin arasındayız” dedi

SPORTIF direktör Cey-
hun Kazancı yönetimin-
de yapılan görüşmelerde 

özellikle hücum hattına yapılacak 
takviyelerde ciddi mesafe kay-
dedilmiş durumda. Santrfor için 
en başından bu yana Hollandalı 
golcü Wout Weghorst konusunda 
ısrarcı olan siyah beyazlılar, oyu-
cunun istediği Einracht Frankfurt 
ve Dortmund takımlarının başka 
santrfor almasıyla yeniden atağa 
geçti. Hafta içinde Arnautovic ve 
Seferovic isimlerini de gündemi-
ne alan ve kulüplerine şartlarını 
soran Beşiktaş, Weghorst’un olma 
ihtimali yeniden belirince ibreyi 
Hollandalıya çevirdi. Bu transfer 
için birkaç gün içinde yeni gelişme-
lerin olma ihtimali bir hayli yüksek 
görünüyor. Yerli santrfor içinse 
Cenk Tosun’a öncelik tanıyan siyah 
beyazlılar, Milli futbolcunun hem 
kendisi ve hem de babasıyla görüş-
meleri sürdürüyor. Ayırca alınan 
bilgilere göre bu transferin tamam-
lanmasında bazı pürüzler kaldı. Bu 
pürüzlerin çözülmesi halinde Cenk, 
Beşiktaş’a imzayı atacak.

Yoğun görüşme
Hücum hattına sol kanat ve kanat 
forvet olmak üzere iki oyuncu daha 
almayı isteyen Beşiktaş’ın hedefleri 
ise geçen sezonun ikinci devresi-
ni Kasımpaşa’da geçiren Jackson 
Muleka ve Sporting forması giyen 
Jovane Cabral. Muleka’nın kulübü 
Standart Liege ile görüşmeleri sür-
düren Ceyhun Kazancı, bu trans-
feri kiralık formülü ile bitirmeye 
çalışıyor. Sol kanat oynayan Jovane 
Cabral için de Sporting ile yapılan 
pazarlıklarda 3 milyon Euro’ya 
yaklaşan bir bonservis ücreti teklif 

eden siyah beyazlılar, bu transferle-
ri sonuçlandırarak kampa yetiştir-
mek istiyor.

Yeni girişim olabilir
Bu arada stoper adayları arasın-
da önemli bir sıralamaya sahip 
olan Abdülkerim Bardakçı için 
Konyaspor’un Fenerbahçe ile 
anlaşması üzerine beklemeye 
geçen Beşiktaş, Abdülkerim ile 
Fenerbahçe’nin ilk görüşmesinden 
sonuç çıkmaması üzerine yeniden 
devreye girdi. Dün gece taraflar 
arasında bir görüşme yapıldığı da 
gelen bilgiler arasında. DHA

HÜCUM HATTINA 
3 TAKVİYE BİRDEN
İlk olarak Romain Saiss’i kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun 
devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor’a kiraladığı Gedson Fer-
nandes’e de siyah beyazlı formayı giydirdi. Pazartesi günü sezon açılışını 
yapıp, 5 Temmuz’da kamp için Avusturya’ya gidecek siyah beyazlılar, bu 
tarihe kadar birkaç transferi daha sonuçlandırmak amacında

Galatasaray’da Okan Buruk 
dönemi resmen başladı. 
Sarı-kırmızılı yönetim, 

1+1 yıllık anlaşma sağladığı 
teknik direktör Okan Buruk için 
Nef Stadyumu’nda imza töreni 
düzenledi. Törende açıklamalar-
da bulunan Galatasaray Kulübü 
Başkanı Dursun Özbek, uzun vadeli 
planlar doğrultusunda ilk adımı 
attıklarını ve bugünün Galatasaray 
için yeni bir başlangıç olduğunu 
belirtti. Okan Buruk’un yuvasına 
dönmesinin heyecanını yaşadıkları 
dile getiren başkan Özbek, Okan 
Buruk’un sadece Galatasaraylılı-
ğı ile değil, yakaladığı başarılarla 
burada olmayı hak ettiğini belirtti. 
Transfer konularında da açıkla-
malarda bulunan Özbek, “Taraf-
tarlarımız hiç endişe etmesinler. 
Herkesi mutlu etmek istiyoruz. 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
en büyük hedefimiz şampiyonluk” 
diye konuştu. Özbek ayrıca, kom-
binelerdeki ilgi için taraftarlara da 
teşekkür ederken; Okan Buruk’un 
3’üncü 17 Mayıs’ını yaşamak için 
burada olduğuna vurgu yaptı. Öz-
bek, “Okan Buruk, Galatasaray’da 
olmayı fazlasıyla hak ediyor. 3’üncü 
17 Mayıs’ını yaşamak için burada. 
17 Mayıs’ta ilk kez Galatasaray for-
ması giydi, sonrasında 17 Mayıs’ta 
UEFA Kupası’nı göz yaşları içeri-
sinde kaldırdı” ifadelerini kullandı.

Hedef değişmez
Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleş-
meye imza atan teknik direktör 
Okan Buruk, “Öncelikle başka-
nımıza başarılar diliyorum. Çok 
değerli bir yönetimle göreve geldi. 
Galatasaray’da hedef hiçbir za-

man değişmez. Bu yıl da hedefimiz 
şampiyonluk. Elimizden gelenin 
fazlasını yapacağız. Taraftarlarımızı 
heyecanlandırmak ve geçen yılki 
durumu unutturmak istiyoruz. Ta-
raftarlarımızın beklentisinin büyük 
olduğunu biliyorum. Ben de teknik 
direktör olarak transferler üzerinde 
yoğunlaşmış durumdayım. Yöneti-
mimiz de bu konuda elinden gele-
nin fazlasını yapıyor. Hak ettiğimiz 
şampiyonluğu alacak ve gelecek 
yıllarda yine Avrupa’da olacak bir 
Galatasaray amacındayız. Bugün 
benim için ayrıca önemli bir gün, 
önemli bir tarih. Galatasaray’a imza 
atıyorum aynı zamanda da oğlumun 
doğum günü. En büyük mutluluğu 
da o yaşadı. Ona yakışır günler de 
yaşayacağız inşallah. Şu an dünya-
nın en mutlu insanlarından biriyim” 
diye konuştu.

Galatasaray’a imza atan teknik direktör Okan Buruk, dünyanın en mutlu insanlarından biri ol-
duğunu söyledi. Başkan Dursun Özbek de “Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Herkesi mutlu 
etmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında en büyük hedefimiz şampiyonluk” dedi

FATIH Terim’in de kendisini 
arayarak başarı dilediğini belirten 
tecrübeli teknik adam, “Hocama 
çok teşekkür ediyorum. Galata-
saray’a kendi ekibimle geliyorum. 
En kısa zamanda oyuncularımızın 
da durumlarına bakarak transfer 
çalışmalarına başlayacağız. Ekle-
melerimiz olacak. Galatasaray’da 
potansiyeli çok yüksek oyuncular 
var. Pazartesi günü toplandıktan 
sonra oyuncuları değerlendirece-
ğiz. Öncelikle onları görmek, on-
larla zaman geçirmek istiyorum. 

Türk oyuncu sayısının da önemi 
büyük. Her şeyi hesaplamamız 
gerekiyor. Hem kaliteli hem de 
üst düzey yabancı oyuncuları da 
kadromuza katmak istiyoruz. 
Başkanımızla birlikte, ekono-
mik durumları ve Galatasaray’ın 
geleceğini de düşünerek hareket 
edeceğiz” açıklamasında bulundu. 
Aileden Galatasaraylı olduğunu 
vurgulayan Okan Buruk, uzun yıl-
lar Galatasaray’a hizmet ettiğini, 
kupalar kazandığını ve her zaman 
da Galatasaraylılığını koruduğuna 

vurgu yaptı. 
Geçmişte 
her insan 
gibi hatalar 
yaptığını ve 
gerektiğin-
de de özür 
dilediğini 
belirten 
Buruk, 
Galatasa-
ray’da yaşadığı büyük başarıların, 
olumsuz etkenlerin çok üstünde 
olduğunu sözlerine ekledi. DHA

Ekibimle birlikte geliyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Avrupa kupalarına katılmak isteyen, 
sezonun sonunda yine ilk 3-4 sırada yer almak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi 
bir takımımız var. Geçmişten alışkanlıkları olan, kaliteli oyunculara sahibiz. Bunu daha da 
geliştirerek hedeflediğimiz noktada sezonu bitireceğimiz dair inancımız tam” dedi

iYi BiR TAKIMIZ



Fenerbahçe’nin Porte-
kizli oyuncusu Bruma, 
Fenerbahçe Televizyo-

nu’na açıklamalarda bulun-
du. Fenerbahçe’de olduğu 
için çok mutlu olduğunu 
belirten Bruma, “Kendi-
mi çok iyi ve mutlu his-
sediyorum. Fenerbahçe 
gibi büyük bir takıma 
geldim. Ne mutlu ki 
şu anda buradayım. 
Takım antrenmanla-
rına en kısa sürede 
katıldığım için 
mutluyum. Sıkı bir 
şekilde çalışmaya 
devam etmemiz ge-

rekiyor. Çünkü bu 
sene gerçekleştirmek 
istediğimiz çok hedef 
var.  Burada çok iyi 
bir şekilde karşılan-
dım. Zaten daha önce 
Türkiye’de oynamış-
tım. Takım arkadaş-
larımın bazılarını da 
daha önceden tanı-
yordum. O yüzden 
aslında kendimi 
evime dönmüş gibi 
hissettim. Şimdi 
çok çalışmamız 
gerekiyor. Tabii 
ki yılın bu dönemi 
kolay değil ama 
elimizden gelenin 
en iyisini yapıp, 
sıkı bir şekilde 

çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Çalışmayı seviyor
Teknik direktör Jorge Jesus ve 
çalışma temposuyla ilgili konuşan 
Bruma, “Jorge Jesus, dünyaca bili-
nen çok büyük bir teknik direktör. 
Onu zaten herkes tanıyor. Onun 
hakkında konuşmama gerek yok. 
Çalışmayı gerçekten çok seviyor. 
Çok çalışkan birisi. Ona birazcık za-
man da tanımamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Çünkü kulübe, oyuncula-
ra ve ülkeye alışması gerekiyor. Hiç 
şüphe yok ki alıştıktan sonra güzel 
bir sezon geçireceğiz. Sezonun bu 
evresinde takımlar çok yoğun bir 
çalışma temposuna giriyorlar. Biz 
oyuncular da tatilden yeni çıktık. 
Zaman zaman bu tempoda zorlan-
sak da, zamanla alışıp daha kolay 
geleceğini düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

Büyük bir camia
Oyuncu özelliklerinin yanı sıra 
takım olgusuna vurgu yapan Porte-
kizli futbolcu, “Çok fazla vaatte bu-
lunmayı seven bir futbolcu değilim. 

Sahada futbol oynamayı ve oynadı-
ğım futboldan keyif almayı amaçlı-
yorum. Fenerbahçe büyük bir takım. 
Ben de Fenerbahçe’nin hedeflerine 
ulaşabilmesine yardım etmek için 
buradayım. Hedeflerimize ulaşmak 
istiyoruz, bizim için en önemlisi 
bu. Eğer takım olursak zaten gerisi 
gelir. Kulübü ve taraftarı mutlu ede-
biliriz. Daha da önemlisi kolektif bir 
takım olabilmek. Futbolda takımlar 
birlikte oynadıkları zaman büyük 
başarılar elde edebiliyorlar. Eğer 
birlikte oynamazsanız büyük başa-
rılar elde edemezsiniz. Takımdaki 
herkesin aynı hedefe odaklanması 
gerekiyor. Aynı hedefi istiyor olması 
gerekiyor. Fenerbahçe de çok büyük 
bir camia ve bizim bunun bilincinde 
çalışmaya başlamamız gerekiyor. 
Fenerbahçe’nin şampiyonluklar ka-
zanması gerekiyor. Fenerbahçe’nin 
oynadığı her maçı kazanmak için 
oynaması ve hak ettiği tüm kupaları 
kazanması gerekiyor. Fenerbah-
çe’nin oynadığı bütün turnuvalarda 
şampiyonluğu hedeflemesi gereki-
yor” diye konuştu.

Forma rekabeti önemli
Forma rekabetinin kulübün lehi-
ne bir durum olduğunu belirten 
Bruma, “Bunun çok iyi olduğunu 
düşünüyorum. Fenerbahçe daha da 
fazla oyuncu alırsa takımdaki forma 
rekabetini daha da arttıracağını 
düşünüyorum. Çünkü sizin pozisyo-
nunuzda en az sizin kadar başka bir 
oyuncu olduğu zaman bu sizi daha 
fazla çalışmaya, daha fazla istemeye 
ve daha fazla disiplinli olmaya iter. 
Bunun da kulübe faydası olacağını 
düşünüyorum. Forma rekabetinin 
her zaman kulüp lehine olduğunu 
düşünüyorum” dedi. Oyun stiline 
değinirken bir kez daha takım olma 
konusunda vurgu yapan Portekizli 
oyuncu, “Benim tarzımı herkesin 
bildiğini düşünüyorum. Top sürme-
yi, gol atmayı, asist yapmayı, takımı-
ma gol bölgesinde yardım etmeyi se-
ven bir oyuncuyum. Herkes burada 
az çok tarzımı biliyor. Eğer Tanrı da 
isterse bu sene işler istediğimiz gibi 
gidecek diye umuyorum. Demin de 
belirtmiş olduğum gibi önemli olan 
takım halinde oynayabilmek. Zaten 
takım olarak birlikte oynamayı 
başarabilirsek bireysel performans 
da artacaktır” ifadelerini kullandı. 
Futbola başlangıç hikayesini anlatan 
Bruma, “Futbol oynamayı çok seven 
bir çocuktum. Sokakta arkadaşla-
rımla sürekli futbol oynuyordum. 
Sonrasında futbol okuluna gittim ve 
orada futbola dair daha çok şey öğ-
rendim. Portekiz’de de kariyerime 
başladım. Büyük ağabeyim de futbol 

oynuyordu” diye konuştu.

Taraftarlar harika
Türkiye ligi ve sarı-lacivertli ta-
raftarlar hakkında konuşan Bru-
ma, “Arkadaşlarıma her zaman 
diyorum, ‘Türkiye ligi çok iyi bir 
lig. Taraftarlar harika, stadyumlar 
çok güzel. Türkiye’deki oynadı-
ğım futbol sayesinde Almanya’ya 
transferimi gerçekleştirmiştim. 
Kariyerimde Türkiye Ligi’nde böyle 
büyük bir adım attım, minnettarım. 
Burada kendimi evimde hissedi-
yorum.’ Burada kendimi evimde 
hissetmemin sebebi, insanlar beni 
seviyor. Ben bu ülkeyi seviyorum. 
Takım arkadaşlarım bana yardımcı 
oluyor. Burada kendimi evimde 
gibi hissediyorum. Türkiye Ligi’n-
de taraftarların futbola olan ilgisi, 
futbolcuların da mesleklerine karşı 
daha fazla motivasyon ve tutku 
yaşamasını sağlıyor. Hele Fenerbah-
çe gibi büyük bir takımda, harika 
taraftarların olduğu bir takımda oy-
nuyorsanız bu gerçekten büyük bir 
motivasyon kaynağı. Şükürler olsun 
ki buradayım. Burada oynadığım 
futbolun keyfini almak istiyorum. 
Belirtmiş olduğum gibi hedeflerimi-
ze ulaşmamız için çok fazla çalışma-
mız gerekiyor” dedi.

Hazırlık dönemindeyiz
Bruma, Şampiyonlar Ligi 2’nci ön 
eleme turundaki rakipleri Dinamo 
Kiev hakkında ise “Adım adım dü-
şünmemiz gerekiyor. Şu anda sezon 
öncesi hazırlık dönemindeyiz. Önü-
müzdeki ilk oynayacağımız resmi 
müsabaka Dinamo Kiev maçı. Sezon 
öncesi kampını en iyi şekilde değer-
lendirmemiz lazım. Daha sonraki 
odağımız Dinamo Kiev maçı olacak. 
Bütün odağımız o maçta olacak. 
Önemli olan takımın Şampiyonlar 
Ligi’nde yer alabilmesi. Fenerbahçe, 
Şampiyonlar Ligi’nde yer almak isti-
yor ve bu hem takım hem oyuncular 
hem de taraftarlar için çok önemli. 
Birlikte çalışırsak bunu başara-
bileceğimizi düşünüyorum” diye 
konuştu. Şampiyonlar Ligi organi-
zasyonun futbolcular için ayrı bir 
motivasyon kaynağı olduğuna vurgu 
yapan Bruma, “Her oyuncu Şam-
piyonlar Ligi’nde yer almak ister. 
Bu hem kulüp hem futbolcular hem 
de taraftarlar için büyük bir moti-
vasyon. Fenerbahçe’nin tekrardan 
Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesi 
gerekiyor. Taraftarların tekrardan 
mutlu olmaya geri dönmesi gereki-
yor. Biz de bunun için çalışıyoruz. 
Maç maç düşünmemiz gerekiyor. 
Uzun bir sezon olacak ama çok 
çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bruma, “Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz, bizim için en önemlisi bu. 
Eğer takım olursak zaten gerisi gelir. Kulübü ve taraftarı mutlu edebiliriz. Daha da önemlisi kolek-
tif bir takım olabilmek. Eğer birlikte oynamazsanız büyük başarılar elde edemezsiniz” dedi

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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FARKLI kültüre, farklı dillere sahip çok sayıda 
oyuncu olması ile ilgili konuşan Bruma, “Buraya geleli 
çok olmadı. Takımda İspanyolca, Portekizce konuşan 
futbolcular var. Neredeyse herkes İngilizce biliyor, 
ben de birazcık Türkçe anlayabiliyorum. Bu yüzden 
de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bunun keyfini 
çıkarmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. 
İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşacağız.” şeklindeki 
açıklamasıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, takımda 
Türkçe konuştuğu isimlere dairse, “Yavaş yavaş adap-
te olmam gerekiyor. Birazcık Türkçe konuşuyorum, 
anlayabiliyorum da. Yavaş yavaş zamanla oturacaktır” 
ifadelerini kullandı. Armindo Tué Na Bangna, ‘Bru-
ma’ lakabının hikayesini, şöyle anlattı: “Bu aslında 
babamın takmış olduğu bir isim. Beni küçükken öyle 
çağırırdı. Onun en yakın arkadaşının ismi Bruma’ydı, 
o da bu ismi çok sevdiğim için beni evde o şekilde 
çağırırdı, okulda da beni o şekilde çağırırlardı. Genel-
likle küçüklüğümden beri çağrıldığım isim bu.”

ÖZEL Sporcular Down 
Atletizm Dünya Şampiyo-
nası, 20-24 Haziran tarih-

leri arasında Çekya’nın Nymburk 
şehrinde gerçekleştirildi. Down 
Sendrom Atletizm Milli Takımı; 
10 altın, 10 gümüş ve 10 bronz 
madalya kazanarak dünya şam-
piyonu olma başarısı gösterdi. 
Turnuvayı İtalya ikinci, Polonya 
ise üçüncü sırada tamamladı. Milli 
atlet Emrah Akçakoca şampiyo-
nada topladığı 9 madalya ile bir 
Dünya Şampiyonası’nda en fazla 
madalya kazanan Türk sporcu 
oldu. 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz 
madalya alan Akçakoca, ayrıca 
100 metrede dünya rekoru kırdı.

Bizi alkışlıyorlar
Türk sporcuların şampiyonada iki 
rekor kırdığını ifade eden Türkiye 
Özel Sporcular Spor Federasyo-
nu Başkanı Birol Aydın, “Özel 
sporcularımız tarih yazıyor, bütün 

dünya bizleri alkışlıyor. Şampi-
yonada iki dünya rekorunun yeni 
sahibi Türk sporcular oldu. Dünya 
rekorunu kırarak bizlere büyük 
gurur ve sevinç 
yaşatan Emir-
han Akçakoca 
ve Dilara 
Çevik’i tebrik 
ediyorum. 
Şampiyonada 
kazandığımız 
madalyalar 
gösteriyor 
ki tüm özel 
sporcularımıza 
imkan verilin-
ce neleri başa-
rabildiklerini 
tüm dünyaya 
gösterdiler” 
şeklinde ko-
nuştu. Başkan 
Aydın ayrıca 
desteklerinden 
dolayı Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
teşekkür etti. DHA

NBA ekiplerinden Cleveland 
Cavaliers’te forma giyen milli 
basketbolcu Cedi Osman, 525 

gencin katıldığı kampta gençlerle bir 
araya gelerek tecrübelerini paylaştı. 
Cedi Osman by Pizzabulls Kampı’nda 
eğitim ve seminerler düzenlendi, antren-
manlar ile maçlar gerçekleştirildi ve 
Cedi Osman gençlerle bir araya gelerek 
tecrübelerini paylaştı.

Mücadele edeceğiz
Kamp sırasında gençlere konuşma 
yapan Cedi Osman, basketbolun sadece 
fiziksel gelişime değil, kişiliklerinin de 
gelişimine katkı sağladığını söyledi. Spo-

run gençlerin hayatlarını olumlu yönde 
geliştireceğine inandığını kaydeden 
Cedi, iyi bir basketbolcu olup hayallerini 
gerçekleştirmek için ise çok çalışmala-
rını ve bazı fedakarlıklar gerektirdiğini 
söyledi. “Benim fedakarlığım yazlarım-
dı” diyen Cedi Osman, ayrıca kampın 
sponsoru Pizzabulls’a teşekkür ederek, 
birlikte daha büyük hedeflere ulaşa-
caklarını ve ilk hedefin Pizzabulls Cedi 
Osman Basketbol takımının bu yıl 1’inci 
lige çıkması olduğunu belirtti. Daha 
güçlü bir takım için çok sıkı çalıştıkları-
nın altını çizen milli basketbolcu, yakın-
da Basketbol Süper Ligi’nde mücadele 
edeceklerini kaydetti. DHA

ÖZEL SPORCULAR 
ŞAMPIYON OLDU

Özel Sporcular Down Atletizm 
Milli Takımı, Çekya’nın Ny-
mburk şehrinde düzenlenen 
Özel Sporcular Down Atletizm 
Dünya Şampiyonası’nda 30 
madalya ile şampiyon olduGençleri basketbolla tanıştırmak 

ve Türk basketboluna yeni oyun-
cular kazandırmak amacıyla Cedi 
Osman Academy tarafından dü-
zenlenen Cedi Osman by Pizzabul-
ls kampı, 20-23 Haziran tarihleri 
arasında İstanbul’da Yeditepe 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

GENÇLERLE GENÇLERLE 
BULUŞTUBULUŞTU

TAKIM OLURSAK
GERISI GELIR!

BRUMA, aile ve arkadaş kavramlarının kendisi 
için ayrı bir önem taşıdığını ise şu şekilde ifade etti: 
“Ben, arkadaşlarına çok bağlı biriyim. Onları eğlen-
dirmek, güldürmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. 
Şakalaşmak, mutlu olmak ve insanları mutlu etmek 

hoşuma gidiyor. Ailemle geçirmiş olduğum vakit 
çok hoşuma gidiyor. Aileme ve arkadaşlarıma bağlı 
biriyim.” Dua etmek ve müzik dinlemek gibi ritüel-

lerinin olduğuna da değinen Portekizli futbolcu, 
“Stada giderken dua ederim, Tanrı’ya şükre-

deyim. Aynı şekilde stada giderken müzik 
dinlemeyi seviyorum ve futbolcuları 

motive ettiğini düşünüyorum” 
diyerek sözlerini nokta-

ladı.Kendimi 
evimde hissediyorum

Arkadaşlarıma 
bağlı biriyim



2021 yılı Miss And Mr FashionTv yarışmasında birinci 
olan podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, dur 
durak bilmiyor. Haziran ayında ülkemizi World 
Next, Top Model yarışmasında temsil edecek olan 
güzel model, firmalar tarafından çalışmak için 
kapışılıyor. İşine profesyonel kurallar dahilinde 
yaklaşan ve disiplinli çalışmasıyla takdir 
toplayan Dilara Kırmıt, mesleğine 
gösterdiği önemin semeresini de 
görüyor. Fashion TV’ nin yeni 
tekstil markası F ACTİVE’ in 
yüzü olan Kırmıt, ünlü moda 
kanalı fashiontv’ nin yeni tekstil 
markası ürünleri için özel bir 
çekim taptı. Çekimlerini fotoğ-
raf sanatçısı Uğur Malkoç’un 
yaptığı koleksiyon tüm dünyada 
satışa sunulacak. Kanalın Yöne-
tim Kurulu Başkanı Enis Onat, 
tüm üretimi Türkiye’ den 
yapacaklarını ve fashion TV 
olarak tekstilde yeni projeler 
hazırladıklarını ve Dilara Kır-
mıt ile uzun süreli bir çalışma 
yapacaklarını ifade etti.

Esenyurt’ta ilk defa yapılan ulusla-
rarası festival, buluşma ve yürüyüş 
kortejiyle başladı. İlçe sakinlerini 

selamlayan Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, vatandaşları görkemli 
festivale davet etti. Ülkelerinin kültürle-
rini temsil eden misafir gruplar, ilçenin 
parkları ve toplu konut bahçelerinde 
yaptıkları gösterilerin ardından yürüyüş 
korteji ile Esenkent Rıfat llgaz Açık 
Hava Tiyatrosu etkinlik alanına geçti. 
Yüzlerce kişiden oluşan kortej, Esenyurt 
Belediyesi’nin barış ve kardeşlik sahne-
sinde bir araya geldi. Saygı duruşu ve 
İstiklâl Marşı’nın ardından İBB bwando 
ekibi kısa bir konser verdi. 16 ülkenin 
katıldığı festival coşkusuna siyasi par-
tilerin ilçe başkanları, belediye başkan 
yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, be-
lediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
yanı sıra binlerce Esenyurtlu ortak oldu.
Bu umut büyüyecek
16 ülkeden gelen dans ve gösteri grupları 

açılış seremonisinde sahneye birlikte 
çıkarak birlik, beraberlik ve dostluk me-
sajı verdi. Ülkelerini temsil eden kültür 
elçileri ile sahnede bir araya gelen Baş-
kan Bozkurt, savaş halindeki Ukrayna 
ve Rusya’dan gelen dansçılarla birlikte 
barış güvercini uçurdu. Esenyurtlular 
ise o sırada “Savaşa hayır!” sloganlarıyla 
barış ve kardeşlik mesajı verdi.
Sahnede festivalin açılış konuşmasını 
yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt, “Bir kişinin değil, bir 
grubun değil, herkesin kendini özgürce 
ifade ettiği bir ortamda olmak kadar gü-
zel bir şey var mı? Bence hayatın sırrı da 
burada. Herkesin karşısındakini olduğu 
gibi kabul ettiği, kendisine benzetmeye 
çalışmadan kabul ettiği bir dünyayı, ül-
keyi ve ilçeyi oluşturmak için biz buranın 
adına ‘Umudun Şehri’ dedik. İnşallah 
bu umut daha da büyüyecek, yeşerecek. 
Hep birlikte bu umudu büyüterek başka 
yerlere de taşıyacağız, çünkü iyilik bula-
şıcıdır” dedi.
Misafirlerimiz var
“Esenyurt’ta 100 değişik dil konuşu-

luyor” diyen Başkan Bozkurt 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece 
Türkiye’nin değişik bölgelerinden 
gelen insanlar deği, aynı zamanda 
dünyanın değişik bölgelerinden 
göçüp gelen birçok misafirimiz 
de var burada. Esenyurt’ta olan 
ve yansıtılmaya çalışılan kötü 
tablonun aslında ne kadar iyi bir 
şekilde yürüdüğünü, insanların ne 
kadar toleranslı olarak birbirlerini 
kabul ettiğini, birbirlerini ne kadar 

sevdiğini, saydığını, değer verdiğini 
gösteren bir tablo var. Yıllardır 
haksızlık yapılıyor. Özellikle biz 
göreve geldikten sonra haksız-
lık yapılıyor, sanki çok kötü bir 
kentmiş gibi! Esenyurtlu olmaktan, 
Esenyurt’ta olmaktan her zaman 
gurur duydum, bundan sonra da 
gurur duyacağım. Esenyurtlu olmak 
özeldir, zorluklarla mücadele 
etmek demektir. Zalimlere boyun 
eğmemek demektir.”
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BARIŞ KIŞ

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları ve Müzik Festivali 
başladı. Dünya kültürlerini bir araya getiren festivalin ilk gününde, savaş halindeki Ukrayna 
ve Rusya’yı temsil eden dansçılar sahneye çıkarak birlikte barış güvercini uçurdu. Barış ve 
kardeşlik vurgusu yapan Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt’ta 100 değişik dil konuşuluyor” dedi

100 DEG100 DEGiiSSiiK DK DiiL L 
KONUSULUYORKONUSULUYOR

yılı Miss And Mr FashionTv yarışmasında birinci 
olan podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, dur 
durak bilmiyor. Haziran ayında ülkemizi World 
Next, Top Model yarışmasında temsil edecek olan 
güzel model, firmalar tarafından çalışmak için 
kapışılıyor. İşine profesyonel kurallar dahilinde 
yaklaşan ve disiplinli çalışmasıyla takdir 
toplayan Dilara Kırmıt, mesleğine 

KRALiCENiNKRALiCENiN
TAKViMi YOGUN

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Biz anadolu
çocuklarıyız

KIZILAY’DAN 
ekiplere destek

TÜRKİYE’NİN kötü bir süreçten 
geçtiğini belirten Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, “Ama bu 
kötülük bizim kaderimiz değil. Biz 
Anadolu’nun çocuklarıyız, hangi 
devletlerin kurulduğunu, nelerin 
yaşandığını, nelerin bittiğini ve 
yeniden yeşerdiğini onlarca kez 
imparatorluk ve devlet olarak 
yaşamış toprakların çocuklarıyız” 
diye konuştu. 

MUĞLA’NIN Marmaris ilçesinde 
ormanlık alanda çıkan yangına 
müdahale sürüyor. Yangının ilk 
anlarından bu yana Bölge Afet 
Müdahale Merkezi ve bölgedeki 
Kızılay şubelerinden afet uzmanı 
ve gönüllüleriyle bölgede yardım 
çalışmaları yürüten Kızılay, yangın 
söndürme ekiplerine verdiği des-
teği sürdürüyor. Afet uzmanları 
ve gönüllüleriyle bölgede sıcak 
yemek, çorba, kumanya, ekmek, 
ikram malzemesi, içecek ve su des-
teğinde bulunan Kızılay ekipleri, 
sabit noktalara gelemeyen çalı-
şanlara da mobil ekipleriyle gıda 
malzemeleri ulaştırıyor. 


