
Hadımköy'de çok
sayıda fabrikanın

faaliyet gösterdiği Atatürk
Sanayi Sitesi içerisindeki
çoğu caddede hafriyat 
yığınları oluştu. Gece 
saatlerinde, kimsenin 
olmadığı anlarda kaçak
dökülen hafriyatın bazı
yerlerde yola taştığı 
görüldü. Kamyonların ve
otomobillerin sıklıkla 

kullandığı yolları tek 
şeride düşüren kaçak 
hafriyatlar sürücülere 
zor anlar yaşattı. Sürücü-
ler kaza yapmaktan 
korktuklarını söyledi. 
Arnavutköy Belediyesi
ekipleri inşaat atıklarını
kaldırmak için çalışma
başlattı. Bölgeye dökülen
hafriyat drone ile havadan
görüntülendi. I SAYFA 5
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Mavi

Marmara gemisine yapılan saldırıda
hayatını kaybeden Çetin Topçuoğ-
lu'nun İstanbul'da yaşayan ailesini 
ziyaret etti. Ziyaretin ardından gün-
demi değerlendiren Kılıçdaroğlu,
Yunanistan'ın adaları silahlandırma-
sıyla ilgili “Yunan iktidarları bizim
Kuvayi Milliyeci olduğumuzu 
biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara
geldiğimizde o adalardaki silahların
ne olacağını biz onlara göstereceğiz”
ifadelerini kullandı.
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CHP Lideri’nden 
Yunanistan çıkışı

ONLARA GÖSTERECEĞİZ!

EksikLikLERiMiZ 
oLABiLiR; GiDERECEĞiZ
AK Parti Esenyurt İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe, partisinin Esenyurt Teşkilatı'nın ilçe binasında

düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı. AK Parti İstanbul
Milletvekili Tülay Kaynarca'nın da katıldığı toplantıda 
konuşan Kabaktepe, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıların
farkında olduklarını söyledi. “Ekonomide, üretimde, 
istihdamda aklınıza gelen birçok alanda Türkiye bugün
bir yere geldiyse bunun mimarı AK Parti kadroları ve
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren 
milletimizdir” diyen Kabaktepe, “Eksiklik dünya hayatında
elbette var. Birçok konuda eksikliklerimiz olabilir. Ama
bunları yeniden tamir edeceğiz. Bundan sonra da 
başarıyı birlik içinde yakalayacağız” dedi.
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CUMHURBAŞkANI 
6 pARTiYE Mi DANIŞACAk?

Muhalefete yönelik de açıklamalar yapan 
Osman Nuri Kabaktepe, “6 parti bir araya 

gelebilir, bizim bunla ilgili bir sorunumuz yok. Memlekette
özgürlük var. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine saldırdılar,
ilk cevabı cumhurbaşkanımız verdi. Biz özgürlükten yana-
yız. Bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz arkada 6 tane parti
olacak. Cumhurbaşkanı 6 partiye mi gidip danışacak? Biz
20 yılda vesayeti yendik, bunlar yeni bir vesayet
peşinde. Biz sivil vesayete de karşıyız. Bunu
herkes iyi bilsin. Ben şunu bilirim; Seçim rüz-
garla değil atmosferle kazanılır. Atmosfer tüm
dünyada vardır, rüzgar ise bazı bölgelerde. At-
mosfer için biz her kardeşimizle buluşmalıyız.
Muhalefet gibi rüzgar değil atmosferin ta ken-
disi olmalıyız” diye konuştu. I SAYFA 8
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

DRONE iLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDi

HSK’dan dikkat 
çeken bir atama

Hakimler ve Savcılar Kuru-
lu'nun (HSK) yaz kararnamesi

yayınlanmış ve 5 bin 75 adli ve 351
idari hakim ile savcının görev yerleri
atamalarla değişti. 15 Temmuz 2016
kanlı darbe girişimi öncesinde FETÖ
ile mücadele ön saflarda yer alarak
çok önemli kararlara imza atan
hakim Durmuş Karaçalı, BAM'a
Daire Başkanı olarak atandı. Karaça-
lı'nın son kararname
ile Daire Başkanı olma-
sının başta FETÖ
olmak üzere, yasa 
dışı örgütlerle savaşın
daha da artacağının
işareti olduğu ifade
edildi. I SAYFA 5
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Beylikdüzü Beledi-
yesi, yıllardır atıl

durumda bulunan 4 bin
200 metrekarelik alanı,
gerekli çevre düzenle-
meleri yaparak ilçe hal-
kının hizmetine sundu.
Açılış programında ko-
nuşan Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık,
“Bizim anlayışımızda
çılgın projeler yapmak
yok. Bizim anlayışı-
mızda milletin derdine
derman olan, millete
nefes aldıran ve gerçekçi
çözümler üreten proje-
ler var” dedi. I SAYFA 5
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, Esenyurt İlçe Teşkilatı ile kahvaltılı
toplantıda buluştu. Gündeme ilişkin konuşan
Kabaktepe, 2023 seçimleri için önemli, mesajlar
verdi. “Seçim rüzgarla değil atmosferle kazanılır”
diyen Kabaktepe, “Atmosfer tüm dünyada vardır,
rüzgar ise bazı bölgelerde. Muhalefet gibi rüzgar
değil atmosferin ta kendisi olmalıyız” dedi

Geçtiğimiz günlerde CHP 
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Tuba Torun ile evlenen CHP Genel
Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu,
eski eşinin telefon görüşmesini ifşa 
etmesiyle şoke oldu. Ses kaydının 
yayınlanmasının ardında Erdoğdu'ya
çok sert tepkiler geldi. Tecrübeli gaze-
teci Gülgün Feyman, “Kadın hakları,
insan hakları, etik kurallar, siyasette
temizlik için, Aykut Erdoğdu derhal
istifa etmelidir” çağrısını yaptı. 
Gazeteci Mine Kırıkkanat da 'derhal
istifa' talebinde bulundu. 
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GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Erdoğdu derhal
istifa etmelidir!

CHP PM üyesi, İstanbul 
Milletvekili Özgür Karabat,

"Tarafsız olması gereken TRT, hem
AKP’nin borazanlığını hem de kültü-
rel dayatmasını yapıyor" dedi. Kara-
bat, TRT’nin AK Parti’nin arpalığı
haline geldiğini savundu. Karabat,
“Sayıştay raporlarına göre, TRT’nin
2020 yılındaki elektrik payı ve bandrol

geliri 3 milyar
825 milyon lira.
Bu dönemde
TRT’nin dışarı-
dan aldığı haber,
yapım ve prog-
ramların tutarı 
1 milyar 372 mil-
yon lirayı bulu-
yor” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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TRT’YE ÇOK SERT ELEŞTİRİ

AK Parti’nin
arpalığı gibi!

Özgür Karabat

KRİZ DE VAR
PAHALILIK DA!

Bülent Arınç’ın ekonomik krize dikkat
çeken ‘kral çıplak’ sözlerine eski Milli

Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik destek verdi.
Çelik, “Türkiye yüksek enflasyon var bugün.
Bunu gör arkadaş. Yani ben iktidar mensu-
buysam, enflasyon yoktur demenin manası

var mı?” diye sordu. Arınç'ı
savunan Çelik, “Sayın Arınç
vicdan sahibi bir insandır.
Dürüst ve namuslu bir in-
sandır. Demokrasiye uygun
olmadığını düşündüğünü
çıkıp bir yerde söylüyor”
diye konuştu. I SAYFA 7
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Soylu’dan Özel’e
tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu’nun avukatı Uğur Kızılca,

CHP Grup Başkan Vekili Özgür 
Özel hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu. Kızılca, Özel hakkında 1
milyon liralık manevi tazminat davası
açtıklarını duyurdu. Soylu, “Yalancı-
lıktan kalpleri kararmış olanların dahi
ateşini söndürür” diyerek Marmaris
yangınına müdahale eden bir 
uçağın fotoğrafını
paylaşmıştı. Özel ise
Soylu’ya “Yok be 
Süleyman. Senin gibi
bir yalancının ateşini
ne nehirler, ne deniz-
ler, ne de okyanuslar
söndürür” şeklinde
yanıt vermişti. 
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ÖZEL SPORCULAR 
YURDA DÖNDÜ

Çekya'da düzenlenen SU-DS
Down Dünya Şampiyona-

sı'nda takım halinde şampiyon olan
Özel Sporcular Down Atletizm ve
Masa Tenisi Milli Takımları sporcu-
ları yurda döndü. Şampiyonada 5
altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya
alarak bir dünya şampiyonasında en
fazla madalya kazanan Türk sporcu
olan Emrah Akçakoca, kazandığı
madalyaları Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a hediye ettiğini söyledi. En fazla
madalya kazanan Türk sporcu olan
Emirhan Akçakoca, “Sapasağlam
döndüğüm için çok mutluyum” dedi.
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ÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJEÇILGIN PROJE
YAPMAK YOK!
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ERTELENDi
Silivri Belediyesi tarafından
12’ncisi düzenlenen Ortaköy

Börek Festivali’nin konser ve eğlence
programları, mahalle sakini Fatih
Koç’un elim bir kaza sonucu haya-
tını kaybetmesi nedeniyle ileri bir 

tarihe ertelendi. Festival, halk oyunu
gösterileri ve ‘Börek Yarışması’ 
bölümleri ile gerçekleştirildi. 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
“Silivri'yi marka bir şehir haline 
getireceğiz” dedi. I SAYFA 9
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SERENAY’A
Yönetmen, tiyatro ve 
Sinema oyuncusu Cahide

Sonku’nun hayatı dizi oluyor.
BKM yapımcılığında 2023’te ya-
yınlanması planlanan uzun soluklu
proje için hazırlıklara başlandı.
Efsanevi oyuncunun hayatını oy-
nayacak isim için arayışta olan

yapım ekibi, ilk olarak Serenay
Sarıkaya ile masaya

oturdu. Sarıka-
ya’nın “Cahide”
projesine sıcak

baktığı ve ilk görüş-
menin olumlu geç-

tiği öğrenildi. 
Dizi, Eyüphan
Erkul’un “Ca-
hide: Melekler
Yeryüzünde
Yaşayamaz”

adlı roma-
nından

uyarla-
nacak. 
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BArIŞ 
KIŞ

hABEr

AK Parti İstanbul 
Milletvekili Tülay
Kaynarca ise AK 
Parti'nin Esenyurt 
gibi çok büyük bir
ilçenin enerjisine 
her daim ihtiyacı 
olduğunu söyledi.
Kaynarca, “Bu 
enerjiyle birlikte 
milletimizi kucakla-
malıyız. Esenyurt'ta
emaneti geri alaca-
ğız. İstanbul'u da 
geri alacağız. Tek 
formül var. O da 
birlik, beraberlik ve
kardeşlik” dedi. 

EMANETi
GERi 

ALACAĞIZ

HAFRiYAT 
TEPESI!
Hadımköy'de sanayi sitesindeki birçok caddeye
kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları 
nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu. Bazı 
noktalarda hafriyat nedeniyle yol tek şeride düştü. 

BELEDİYEYE CEZA KESİLDİ
İBB, Üsküdar Be-
lediyesi’ne Valide-

bağ Korusu’na izinsiz
hafriyat dökmesi nede-
niyle 270 bin lira para 
cezası kesti. Üsküdar 
Belediyesi bu cezaya 
itiraz ederek konuyu
mahkemeye taşıdı. Dava-
nın görüldüğü İstanbul 7.
İdare Mahkemesi İBB’yi
haklı bularak Üsküdar
Belediyesi’nin faiziyle bir-
likte 270 bin lira ödeme-
sine hükmetti. I SAYFA 4
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150 kiloluk saç kavurması
Pandemi nedeniyle kapalı alan-
larda tatil yapmak yerine do-

ğayı tercih eden yüzlerce vatandaşın
hafta sonunda buluşma adresi Kilyos
oldu. Doğada Yaşam Okulu’nda ger-

çekleşen “Orcamp ile Orman Lezzet-
leri Kampı” bu sene de çok büyük ilgi
gördü. Kamp tutkunlarına devasa saç
içerisinde 150 kilo etle yapılan saç ka-
vurması ikram edildi. I SAYFA 4

ç Eski CHP Kumbur-
gaz Belediye Meclis

üyesi Nevzat Çetrez'in 
oğlu Olcay Çetrez, Ebru
Oymak ile hayatını birleş-

tirdi. Çiftin nikah şahitliğini
yapan CHP İstanbul Mil-
letvekili Ali Şeker, “Dilerim
bir ömür boyunca mutlu
olun” dedi. I SAYFA 16
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Genç çiftin mutlu günü



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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım 
Şafak, kulağa su kaçmasının zararlı etkileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi

Pek çok insan duş alırken 
veya yüzerken kulağına su 
kaçtığında kulak tıkanık-

lığından ya da suyun bir türlü 
çıkmadığından yakınıyor. Ancak 
birçok kişi bu durumu “nasıl olsa 
geçer” diyerek göz ardı ediyor. 
Hatta kulaktaki suyun çıkması 
için pamuklu kulak çubuğu gibi 
kulağa daha da zarar verebilecek 
nesnelere başvuruyor. Özelikle 
yaz mevsiminin gelmesi ve yüzme 
sezonunun açılmasıyla birlikte 
kulağa su kaçması şikayetleri 
daha sık görülüyor. Bu durum 
bazen kişi için herhangi bir 
soruna yol açmazken, bazen de 
çeşitli sağlık problemlerine sebep 
olabiliyor. Memorial Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 
Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa 
Asım Şafak, kulağa su kaçması-
nın zararlı etkileri ve korunma 
yolları hakkında bilgi verdi.

Yüzerken veya duş alırken 
kulağa su kaçması durumunda 
gelişen tıkanıklık hissi genellik-

le kendiliğinden açılır. Ancak 
geçmediği zamanlar da vardır. 
Dış kulak yolu 20-25 mm kadar 
uzunlukta hafif virajlı bir tünel 
gibidir. Tünelin sonunda kulak 
zarı vardır yani çıkmaz bir yoldur. 
Kulak yolunun genişliği yaşa ve 
kişiye göre çok değişkenlik göste-
rir. Bazı durumlarda kulak yolu 
genişliği erişkin insanlarda bile 
birkaç mm gibi son derece dar bir 
yapıda olabilir. Kulak yolunun 
normalin dışında dar olduğu bu 
durumlar istisna tutulursa, kulak 
zarı bütünlüğü sağlam ise genel-
de kulak yoluna su kaçması sorun 
olmaz. Eğer dış kulak yolu açık 
ise su kulak yoluna girdiği gibi 
dışarı da çıkacaktır. 

Kulağı temiz bir havlu
ile temizleyin
Dış kulak yolu cildinin kulak 
kepçesine yakın dış bölümü tara-
fından üretilen serümen olarak 
adlandırılan kulak salgısı vardır. 
Hafif kahverengi ve sarı rengiyle, 
krem kıvamında bir salgıdır. Ku-
lak yolu cildi tarafından salgılanır 

ve kulak yoluna kaçan suların 
etkisiyle, duş sonrası kulak 
kepçesine kulak yolunun girişine 
doğru taşınmış, atılmış olur. Dı-
şarı çıkan bu salgının havlu veya 
peçete ile temizlenmesi yeterlidir. 
Kesinlikle daha derin bir temizlik 
için kulak yolunun içine herhangi 
bir cisimle girilmemelidir. 

Kulağın kirini dışarı
atmasına izin verin
Kulak kirinin dışarı atılması 
önemlidir. Aksi takdirde dışarı 
çıkmaya çalışan serümen tekrar 
kulak yolunun içine doğru 
itilmiş olur. Bu arada kulak yolu 
cildi yeni serümen salgılamaya 
devam edecektir. Kulak yolu-
nun her bir temizlenme çabası 
bu durumu kısır bir döngüyle 
bir türlü dışarı çıkamayan ve 
giderek kulak yolu kanalında 
biriken, kulakta kaldıkça zaman-
la kuruyarak kremsi kıvamını 
kaybeden serümen salgısının 
zamanla katılaşarak kulak 
mumu haline dönüşmesine 
neden olur. Kurumuş, katılaşmış 

serümen salgısına kulak buşonu, 
kulak mumu veya kulak kiri adı 
verilir. Bu oluştuğunda artık dış 
kulak yolu açık değildir. Böy-
lece kulak yoluna su kaçması 
halinde, kulak yolunu dolduran 
kurumuş buşon, suyu sünger gibi 
içine çekip genişleyerek, kulak 
yolunun tamamen tıkanmasına 
neden olur. Bu durumda hasta-
da işitme güçlüğü gelişir.  

Uzun süre yüzmek iyi değil
Kulak yolunun tıkanmasına 
neden olan kulak buşonu dışında 
hastalıklar da görülebilir. Özellik-
le yaz aylarında yüzme sırasında 
uzun süre suyla temas halinde 
kalan kulak yolları iltihaplanma-
ya yatkın hale gelir. Buşon olan 
kulaklar ise dış kulak yolu iltihap-
larına daha fazla yakalanabilirler. 
Alerjiye veya buşona bağlı ayrıca 
kulaklarda kaşıntı oluşabilir. Ku-
lak yolunu sert cisimlerle kaşımak 
yine dış kulak yolu iltihaplarına 
neden olabilir. Sıcak ve nemli 
havalar bu tip rahatsızlıkların sık 
görüldüğü dönemlerdir.

ZEYNEP VURAL

YAZ MEVSİMİ GOZUNUZU YORMASIN
Yaz mevsiminin gelmesi ile göz sağlığını etkileyebilecek risklerini anlatan Acıbadem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkla-
rı Uzmanı Profesör Doktor Emrah Altıparmak, göze direk temas eden güneş ışınlarından korunmak gerektiğini belirtti

YAZ mevsiminin gelmesi 
ile göz sağlığını etkileye-
bilecek risklerini anlatan 

Acıbadem Ankara Hastanesi 
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Profesör Doktor Emrah 
Altıparmak, göze direk temas 
eden güneş ışınlarından korun-
mak gerektiğini belirtti. “Özel-
likle yaz aylarında göze direk 
temas eden güneş ışınları gözün 
önündeki saydam tabakada 
Ultraviyole (UV) yanıklarına 
ve retina tabakasında görme 
merkezi hasarına sebep olabi-
lir. UV ışınları gözün merce-
ğinde bulanıklık yaratmakta 
ve katarakt gelişimine neden 
olabilmektedir. Vücudun diğer 
kısımlarında olduğu gibi göz 
kapaklarını kaplayan deride 
ve konjonktiva tabakasında 
da kanser oluşumuna neden 
olduğu bilinmektedir“ ifadele-
rini kullanan Prof. Dr. Emrah 
Altıparmak, bu tehlikenin zarar 
vermesinin önlenebileceğini be-
lirtti. Gözün zararlı ışınlardan 
korunmak için birçok doğal ko-
ruma sistemine sahip olduğunu 
söyleyen Altıparmak “Gözlerin 

koruyucu kemik 
yapı içine yerleşmiş 
olması, kaş, burun, 
yanaklar, göz 
kapakları ve iris ta-
bakası gözün fazla 
ışıktan korunma-
sını sağlar. Ancak 
göze giren bu ışın-

ların miktarı arttığı zamanlarda 
ve ortamlarda bu tabakaların 
koruyucu etkisi azalıyor ve hem 
göz hem de sinir tabakası hasar 
görebiliyor “dedi.

Kaliteli bir gözlük şart
“Gözlerimizi güneşin zararlı 
ışınlarından korumak için yaz 
aylarında ve açık havalarda gü-
neş gözlüğü kullanılması gere-
kiyor” açıklamasında bulunan 
Acıbadem Ankara Hastanesi 
Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Doktor Emrah Al-
tıparmak “Güneşin dik geldiği 
10.00 – 16.00 saatleri arasında 
güneşle direk temastan kaçı-
nının. Özellikle mavi ve yeşil 
renk gözlüler, makula dejene-
rasyonuna genetik risk taşıyan-
lar, gözlerinden herhangi bir 
cerrahi operasyon geçirenler 
ve lazer tedavisi görmüş kişiler 

yüksek risk grubunu oluştur-
maktadır“ ifadelerini kullandı. 
Çocukların göz merceğinin 
ultraviyole ışınları süzebilme 
yeteneğinin yetişkinlere göre az 
olması ve ileri yaşlarda ortaya 
çıkan makula bozulmalarının 
kişilerin geçmişte maruz kaldık-
ları güneş ışığı miktarıyla ilgisi 
nedeniyle çocukları da yüksek 
risk grubuna girdiğini söyleyen 
Prof. Dr. Emrah Altıparmak, 
alınacak güneş gözlüğünün 
UV-A ve UV-B ışınlarını 
%99-100 oranında engellemesi 
gerektiğini belirtti. Güneş göz-
lüğü kesinlikle işportadan veya 

seyyar satıcıdan alınmaması 
gerektiğini ve bu tip gözlüklerin 
özellikle çocuklara takılmasının 
büyük bir risk olduğunu ifade 
eden Acıbadem Ankara Hasta-
nesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Profesör Doktor Em-
rah Altıparmak ”Güvenilirliği 
bilinen markalar tercih edil-
meli, az bilinen marka gözlük 
alınacak ise belli standartlara 
uygunluğunu gösteren sertifika 
olmasına dikkat edilmelidir. 
Çerçevenin yeterli genişlikte 
olmasına, göze mümkün oldu-
ğunca yakın durmasına dikkat 
edilmelidir“ dedi.

YAZ 
ile göz sağlığını etkileye-
bilecek risklerini anlatan 

Prof. Prof. Dr.Dr.
Mustafa AsımMustafa Asım

2016 yılında ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla 
büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, sos-
yal medya paylaşımlarına bir yenisini daha 

ekledi. Bir süredir ailesiyle birlikte Alaçatı’da tatil 
yapan Tilki, arabanın içinde bikinisiyle poz verdi. 
Karesini sosyal medya hesabından yayınlayan 22 
yaşındaki şarkıcının fotoğrafı, hayranları tarafından 
yoğun ilgi gördü. Öte yandan Aleyna Tilki, ‘Take 
It Or Leave It’ adlı İngilizce şarkısının klibinde 
giymeyi tercih ettiği kıyafetleriyle çok konuşulmuş-
tu. Tilki, bazı sahnelerde iç çamaşırıyla kamera 
karşısına geçmişti. Aleyna Tilki, geçtiğimiz günler-
de de merak uyandıran bir paylaşımda bulunmuştu. 
Genç popçu, “Ben, çocukken bana yapılanları bir 
konuşsam, en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. 
Beni zorlamayın ya!” mesajını yayınlamıştı. Aley-
na Tilki’nin sözlerine Işın Karaca da “Hiç susma” 
diyerek destek vermişti.

Sonsuzluk saçma
Tilki, daha önce de “Biriyle hayatını sonuna kadar 
geçirebilmen için zeka seviyenin düşük olması 
gerekiyor.” sözleriyle tepki toplamıştı. Ardından 
konuya ilişkin bir paylaşımda daha bulunan şarkıcı, 
“Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne ala-
kası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık 
insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her 
insanın hayatımda bir süresi var yani… Sonsuzluk 
çok saçma bir baskı...” ifadelerini kullanmıştı.

Arabada bikinili
POZ VERDİ

Önemli tavsiyeler

Reyhan evlenecek!

Erol Evgin’le
rüya gibi gece

9 kez düşük yaptı

2016 
büyük bir şöhret yakalayan Aleyna Tilki, sos-
yal medya paylaşımlarına bir yenisini daha 

ÜMİT Sayın ve 
Reyhan Karaca, 
geçtiğimiz akşam 

Hilton İstanbul Kozyata-
ğı’nın 17. katında açılan 
Sahrazen’de sahne aldılar. 
Söyledikleri eğlenceli 

şarkılarla İstanbulluları 
coşturan sanatçılardan 
Ümit Sayın, gece boyunca 
esprileriyle Reyhan Ka-
raca’ya takıldı. “Bu sene 
Reyhan’ı evlendirece-
ğim. Nikah şahidi de ben 

olacağım” diyen Sayın’a, 
Karaca; “Hadi inşallah, 
altın da çok pahalılandı 
Ümitçiğim, 24 ayar bilezik 
de isterim” sözleriyle 
cevap vererek, izleyenleri 
güldürdü.

ÜMİT 
Reyhan Karaca, 
geçtiğimiz akşam 

Önemli tavsiyeler
KULAKLARIN tıkanmaması için bun-
lara dikkat edin:

■ Her ne amaçla olursa olsun, 
pamuklu kulak temizleme çubukları 
dahil herhangi bir cisimle kulakların içi 
karıştırılmamalıdır.

■ Kulakların içine başparmağından 
daha ince bir nesne sokulmamalıdır. 

■ Temizliğine güvenilmeyen sularda 
yüzülmemelidir. 

■ Uzun süre suda kalınmamalı, yüz-
mek için daha çok deniz tercih edilme-
lidir. 

■ Herhangi bir kulak tıkanıklığı, 
kulak kaşıntısı veya kulak ağrısı gelişme-
si durumunda vakit geçirmeden kulak 
burun boğaz hastalıkları uzmanına 
başvurulmalıdır. 

Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım 

KULAKLARINIZ KULAKLARINIZ 
TIKANMASINTIKANMASIN

TÜRKAN ERVAN

Prof. Prof. Dr.Dr.
EmrahEmrah
AltıparmakAltıparmak

Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla sık sık adından 
söz ettiren Aleyna Tilki, dikkat çeken paylaşımlarına bir 
yenisini daha ekledi. Genç popçu, bu kez de arabanın 
içinde bikinisiyle verdiği pozunu yayınladı

TÜRK pop müziğinin 
duayeni Erol Evgin, geç-
tiğimiz akşam Jolly Joker 

Private’da sahne aldı. Beyaz 
gömlek ve pantolonun turkuaz 
renk ceketle kombinlendiği 
bir takımla sahneye çıkan Erol 
Evgin, gece boyunca söylediği; 
“İçimdeki Fırtına”, “Aldım 
Başımı Gidiyorum”, “Ben 
İmkansız Aşklar İçin Yaratıl-
mışım”, “Ateşle Oynama” gibi 
altın şarkıları ve “Koyverdun 
Gittun Beni” den “İspanyol 
Meyhanesi” ne, “Memleketim” 
den, “İzmir Marşı” na uzanan 
repertuvarıyla müzikseverlere 
rüya gibi bir gece yaşattı.

1992 yapımı “Temel İçgüdü” filminde can-
landırdığı karakter ile bir döneme damgası-
nı vuran oyuncu Sharon Stone (64), People 

Dergisi’nin dansçı Peta Murgatroyd ile alakalı röpor-
tajı hakkında yorumda bulundu. Ukrayna asıl-
lı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, 
düşük yaptığını ve o zor anlarda eşinin yanında ola-

madığı, Kiev’de bulunduğu için ne 
kadar büyük bir üzüntü duyduğu-
nu itiraf etmişti. Bunun üzerine 
kadınlara uygulanan haksızlığa dik-
kat çeken Stone, hayatı boyunca 
dokuz kez düşük yaptığını da açık-
ladı. Konuyla ilgili konuşan Sharon 
Stone, “Biz kadınların bu tür yas 
süreçlerini ve kayıpları konuşacağı-
mız bir ortam yok. Ben dokuz çocu-
ğumu düşük ile kaybettim.” ifadele-
rini kullandı.

TÜRK 
duayeni Erol Evgin, geç-
tiğimiz akşam Jolly Joker 

1992
landırdığı karakter ile bir döneme damgası-
nı vuran oyuncu Sharon Stone (64), People 



YENİGÜN Mahallesi 589’uncu 
Sokak’ta bulunan 6 katlı bir 
binada dün akşam saatlerinde, 

4’ncü katta oturan bir daire sakini 
ikinci el eşyalarındaki tahta kurula-
rından kurtulmak için ilaçlama yaptır-
dı. O sırada merdivenlerden evlerine 
çıkarken, kapının açılmasıyla ilaçtan 
etkilenen Kadir Topal, eşi, 6 aylık be-
bekleri ve 2,5 yaşındaki çocuklarının 
zehirlenmesine neden oldu. Ayrıca 
ortak havalandırma kullanan bitişik 
bir apartmandaki dairede banyodaki 
olan bir kadın da ilaçtan etkilendi. 
Tedavi edilen 5 kişinin sağlık durum-
larının iyi olduğu öğrenildi.  

İlaç boğazıma yapıştı
Zehirlenen Kadir Topal ölümden dö-
nüklerini belirterek, “Çocuklarımdan 
biri 6 aylık bebek, diğeri 2.5 yaşında. 
Çocuk merdivenlerde yıkıldı. Ök-
sürdük, ilaç boğazımıza yapıştı. Yani 
ölümden döndük, zor bela eve çıktık. 
Elimde çanta vardı, olduğu gibi yere 
düştü. Eve geldim fayda etsin diye yo-
ğurt yedik, ayran içtik. Fayda etmedi. 
En sonunda ambulansı aradım, serum 
ve hava verdiler. Bir kadın vardı, o 
da kendi evindeydi işte. Tuvalette 
yakalanmış. Onu hastaneye götürdü-
ler ama, o kadın da iyi değildi. Biz 14 
numarada oturuyoruz, onlar 7 numa-
rada. Binanın içinde merdivenlerden 
evimize çıkarken, ilaçlamayı yapmıştı. 

Kapıdan çıkarken o maske takmıştı 
zaten. Karı koca onlar da çok kötüy-
dü. O esnada oradan kapıların önün-
den geçerken aldık. Zaten o koku bir 
yayılmış ki. Öyle böyle değil. Herkes 
evindeydi ama biz onların kapısının 
önünden geçerken, ilaçlama yaptığı 
esnada aldık. Direkt koku bize vurdu. 
Biz içeriyle kesinlikle temas etmedik. 
Sadece evimize çıkıyorduk. Nasıl bir 
zehirse çok etkiliydi. Evin içine girmiş 
olsaydık o anı düşünemiyorum” diye 
konuştu. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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POLPOLiiSLERE ATESSLERE ATES
ACINCA VURULDU!ACINCA VURULDU!

BEYLİKDÜZÜ Adnan 
Kahveci Mahallesi’nde 21 
Haziran Salı saat 05.20 

sıralarında park halinde bulunan 
motosiklet 2 şüpheli tarafından 
çalındı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen ekipler çevredeki güvenlik 
kameralarını inceledi. Görüntü-

lerde 2 kişinin direksiyon kilidini 
kırdıktan sonra motosikleti iterek 
Büyükdere Caddesi Sanayi Sitesi 
girişinde bekleyen minibüse yük-
ledikleri tespit edildi. Şüphelile-
rin olayda kullandıkları minibüsle 
ilgili yapılan sorgulamada, aracın 
C.S. adına kayıtlı olduğu ve olayı 

S.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiği 
belirlendi. Şüpheliler, minibüsle 
birlikte Bahçelievler Şirinevler 
Mahallesi’nde yakalandı. Mini-
büsün içinde bulunan motosiklet 
sahibine teslim edildi. Yakalana-
rak şüpheliler adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 

Hırsızları minibüs de kurtarmadı!
Beylikdüzü’nde çaldıkları motosikleti minibüse yükleyerek götüren şüpheliler, yapılan araştırma sonucu, 
Bahçelievler’de minibüs ve motosikletle birlikte yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

BEYLİKDÜZÜ 
Kahveci Mahallesi’nde 21 
Haziran Salı saat 05.20 

AZ DAHA ÖLECEKLERDİ

BASKINDA farklı uyruklu 47 
kaçak göçmen yakalanırken, 
göçmenlere yer sağladığı be-

lirlenen O.K’ya 120 bin 978 lira ceza 
verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonu-
cunda Bağcılar 15 Temmuz Mahalle-
si’ndeki bir evde kaçak göçmenlerin 
saklandığını tespit etti. Kaçak göç-
menlerin bu evde toplandıktan sonra 
Yunanistan’a gitmek için yola çık-
tıklarını öğrenen ekipler, 25 Haziran 
saat 01.00 sıralarında, belirlenen 
adrese operasyon düzenledi. Baskın-
da, farklı yaşlarda 47 kaçak göçmen 
yakalandı. Kaçak göçmenlere yer 
sağladığı belirlenen şüpheli O.K.’ya 
ise ‘Geçerli Seyahat Belgesi Türkiye 
Cumhuriyeti Yetkili Makamlarından 
Verilmiş Yabancı Kimlik Kartı, İka-
met İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi 
Olmayan Yabancı Şahıslara Mülki-
yetindeki Gayrimenkulü Kiralamak’ 
suçundan toplam 120 bin 978 lira ida-
ri para cezası uygulandı. Öte yandan 
‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya 
Ülkede Kalmasına İmkân Sağlama’ 
suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli 
O.K hakkında adli kontrol hükümleri 
uygulanırken, 47 kaçak göçmen için 
de sınır dışı işlemleri başlatıldı. 

BEYOĞLU Taksim Meydanı’nda 
kadınlı erkekli iki grup arasında 
çıkan kavgada tekme, yumruk ve 

dubalar kullanıldı. Kavga anları kameraya 
yansıdı. İstiklal Caddesi’nde saat 07:00 
sıralarında iki grup arasında bilinme-

yen nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. Cad-
deden meydana 
kadar gelen 

grup tekme yumruk ve dubalarla birbirle-
rine saldırdı. Esnaf Veysi Maskan “İstik-
lal Caddesi’nden meydana kadar kavga 
ederek geldiler. Yabancı uyruklulardı, 
kadınlar da kavgaya karıştı. Hepsi birbiri-
ne girdi” dedi. Çevredekiler kavgayı cep 
telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görün-
tülerde, kavgaya karışanlardan yere düşen 
bir kişiyi karşı gruptakilerin tekmelemeye 
başladığı anlar yer alıyor. Yerden kalkan 
kişi eline geçirdiği sırt çantası ile kendini 
korumaya çalıştı. Gruptaki kadın eline ge-
çirdiği duba ile karşı gruptakine saldırdı. 

BASKINDA 
kaçak göçmen yakalanırken, 
göçmenlere yer sağladığı be-

BEYOĞLU 
kadınlı erkekli iki grup arasında 
çıkan kavgada tekme, yumruk ve 

Bağılar’da 6 katlı bir apartmanın 4’ncü katındaki komşuları ikinci el eşyalarındaki 
tahta kurularını temizlemek için tarım ilacı kullanınca, 2’si çocuk 5 kişi zehirlendi

Olay saat 00.30 sıralarında Tevfik-
bey Mahallesi, Irmak Sokak’ta 
meydana geldi. İddiaya göre 4 kat-

lı binanın 2’inci katında oturan evli ve 2 
çocuk babası Oktay Yeşilırmak, evde tek 
başına olduğu sırada pencereye çıkarak 
çevreye ateş etti. Meslektaşları T.Ç.’nin 
evinde misafir olan polisler Y.A, D.T ve 
M.M.Ş. sesler üzerine 112 Acil hattına 
ihbarda bulunarak, sokağa çıktı. Şüphe-
liyi uyaran polisler, Oktay Yeşilırmak’ın 
kendilerine doğru ateş etmesi üzerine 
karşılık verdi. Oktay Yeşilırmak, Y.A. 
isimli polis memuru tarafından açılan ateş 
sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında 
evde Oktay Yeşilırmak’ın tek olduğu 
belirtildi. Kilitli kapının kırılarak içeriye 
girilmesiyle olayda kullanılan tabanca ve 
58 fişek ile Yeşilırmak’ın tabancasından 
çıktığı değerlendirilen 8, polis memurları-
nın bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan 
bulundu. Eminyetten yapılan açıklamada 
Oktay Yeşilırmak’ın dolandırıcılık, kasten 
yaralama, genel güvenliğin tehlikeye 
sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi 
suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtildi. 
Bölgede polis ekipleri ile mahalle sakin-
leri arasında yaşanan arbedenin ardından 
olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve 
Özel Harekat polisleri sevk edildi. Çev-
rede yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, 
sokağa giriş ve çıkışı kapattı. Olay yeri 
inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların 
ardından hayatını kaybeden Yeşilırmak’ın 
cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a 
kaldırıldı. Oktay Yeşilırmak’ın otopsi iş-
lemlerinin ardından Başakşehir Kayabaşı 
mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Valilik açıklama yaptı
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama-
da, “Küçükçekmece ilçemizin Tevfikbey 
Mahallesinde bugün saat 00.30 sıralarında 
(O.Y) adlı vatandaşımızın hayatını kay-
betmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yapılan 
incelemelerde: İl Emniyet Müdürlüğünde 
görevli Polis Memurları (Y.A), (D.T) 
ve (M.M.Ş)’nin meslektaşları (T.Ç)’nin 

evinde misafir olarak bulundukları esna-
da, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 
112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, 
seslerin devam  etmesiyle dışarı çıkarak 
2. kattaki evin penceresinden ateş eden 
şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru 
ateş etmesi üzerine (Y.A) polis memuru 
tarafından açılan  ateş sonucu (O.Y) adlı 
şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. 
Olay sonrasında yapılan incelemede; 
(O.Y) adlı şahsın dolandırıcılık, kasten 
yaralama, genel güvenliğin tehlikeye 
sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi 
suçlardan (6) adet kaydı bulunduğu, olay 
sırasında evde kendisinden başka kimse 
olmadığı, kilitli kapının kırılarak girilme-
siyle olayda kullanılan (1) adet tabanca ve 
(58) fişek ile şahsın tabancasından çıktığı 
değerlendirilen (8), polis memurlarının 
bulunduğu yerde ise (9) adet boş kovan 
elde edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan 
tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Çocuğumu elimden aldılar
Hayatını kaybeden Oktay Yeşilırmak’ın 
babası Kemal Yeşilırmak, “Biz bugün 
gurbetten geldik. Onun iki tane çocuğu 
var. Çocuklarının kurbanını kesmeye 
gittik. Ailesiyle, biz de gittik. Kurbanımızı 
kestik. Evimize geldik. Çocuğum mutfak-
ta, eşi çay yapıyormuş. O da camdan bakı-
yormuş. Mutfağın camından bakarken, 
buradan 3 tane sivil polis geçiyor. Geçer-
ken, ‘Ne bakıyorsun bize’ diyor. Çocuğu-
ma iki üç yerden sıkıyorlar. Ben polisim 
diye kimse kimseyi vuramaz suçsuz yere. 
Çocuğum vuruldu. Hastaneye yetiştirmek 
için çocuğumuzu biz alacaktık. Ama üç 
saat geçti, bize kapıyı açtırmadılar. Bizi 
tekmelediler. Çocuğumu hastaneye yetiş-
tiremedim. Çocuğumu elimden aldılar” 
dedi. Yeşilırmak’ın yakını Kemal Çalış-
man, “Oktay Yeşilırmak bir iki duble rakı 
içmiş. Rakı içtiğinden dolayı havaya bir 
iki el ateş etti. O esnada oradan geçen 
polisler kendilerine ateş edildiğini dü-
şünerek çocuğun kalbine ateş ediyorlar” 
dedi. DHA

TIR’ın altına girdi!
Meydanda tekme tokat kavga

YENİGÜN 
Sokak’ta bulunan 6 katlı bir 
binada dün akşam saatlerinde, 

Bağcılar’da 47
göçmen yakalandı

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın 2. katında tek başına olduğu belirtilen ve pence-
reden ateş eden 22 yaşındaki Oktay Yeşilırmak, iddiaya göre kendisini uyaran po-
lislere ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle vurulan Yeşilırmak hayatını kaybetti

Bağcılar’da kaçak göçmenlerin saklandığı 
tespit edilen eve operasyon düzenlendi

KUZEY Marmara 
Otoyolu’nda iki TIR 
ve kamyonetin karıştığı 

trafik kazasında 2 kişi yara-
landı. Kaza nedeniyle otoyol-
da trafik yoğunluğu oluştu. 
Kaza, saat 21:00 sıralarında  
Kuzey Marmara Otoyolu 
Başakşehir mevkii Edirne 
istikametinde  meydana geldi. 
Celal Abidin idaresindeki 34 
MN 2111 plakalı kamyonet 
emniyet şeridinde bekledi-
ği esnada Mahmut Çağır 
İdaresindeki 34 EYB 252 
plakalı katı atık TIR’ı kamyo-

nete çarptı. Kontrolden çıkan 
TIR seyir halindeki bir başka 
TIR’a çarptı. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda itfai-
ye,sağlık, ve polis sevk edildi. 
Kazada katı atık TIR’ının 
şoförü Mahmut Çağır ve 
kamyonet şoförü Celal Abi-
din yaralandı. Yaralılar olay 
yerinde yapılan ilk müdaha-
lenin ardından ambulansla 
çevre hastanelere götürüldü. 
Kaza nedeniyle Kuzey Mar-
mara Otoyolu Edirne isti-
kametinde trafik yoğunluğu 
oluştu. DHA

KUZEY 
Otoyolu’nda iki TIR 
ve kamyonetin karıştığı 

Hastaneye
yetiştiremediler
YEŞİLIRMAK’IN eşi 
Cansu Can, “Bu mahalle-
de her zaman silah sıkılı-
yordu. Bugün ne olduysa 
polisler kocamı vurdu. 
Havaya iki üç el sıktı 
diye polisler öldürmeye 
sıktı. Cansız bedenine 
bile dokundurmadılar. 
Barikat kurdular buralara. 
Cenazemi bile verdiler. 
Hastaneye bile yetiştir-
mediler, yetiştirselerdi 
böyle olmazdı belki.” diye 
konuştu.

BİNA sakini Umut 
Köklü “Böcek ilacın-
dan zehirlenmişler. 
Üst kattakiler kapıda 
zehirlenmişler, merdi-
venleri çıkana kadar 
öksürüyorlar. Bizde 
bir şey yok karşı 
komşusunda yok. 4 
kişilik bir aile. Biri 6 
aylık bebek, diğeri 
2.5 yaşında. Çocuk-
lara oksijen verildi. 
Diğer zehirlenen karşı 
apartmandan. Banyo-
daymış havalandırma-
dan dolayı zehirlen-
miş. AFAD’a sorduk 
tarım ilacıymış. İkinci 
el eşya almışlar tahta 
kurularından kurtul-
mak için tarım ilacı 
sıkmışlar” dedi. 

Tarım ilacı
sıkmışlar

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekip-
leri şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollar-
la yurda soktukları uyuşturucu maddeleri, 
İstanbul ili genelinde torbacılara satacağı 
bilgisini aldı.  Şüphelilerin kimlikleri ve 
uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler 
tespit edildi. Uyuşturucu maddelerden bir 
kısmının araçla nakil yapılacağının tespit 
edilmesi üzerine Esenyurt, Sarıyer, Ümra-
niye ve Zeytinburnu’nda belirlenen adres-
lere ve nakil yapılacak araca eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 
46 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu 
madde (Skunk), 10 kilo genetiği değiştiril-
miş uyuşturucu madde türevi Marihuana, 

10 kilo Kokain olmak üzere toplam 66 kilo 
uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile 100 
mermi ele geçirildi. Yakalanan 11 şüphe-
liden 9’u tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı 
olduğu değerlendirilenlere yönelik soruştur-
maya devam ediliyor. DHA

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE
İstanbul’da jandarma ekiplerinin düzenle-
diği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu 
ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Valide-
bağ Korusu’na hafriyat dökmesi nedeniyle
Üsküdar Belediyesi’ne 270 bin lira para cezası

kesmişti. İBB’nin uyguladığı para cezasını mahke-
meye taşıyan Üsküdar Belediyesi’nin açtığı dava,

İstanbul 7.İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Mahkeme kararını sosyal medya hesabından duyu-
ran İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan
Akgün, “Validebağ’da, Eylül 2021’de, kaçak hafri-
yat toprağı dökülmesine karşın tespit ve ceza işlemi

yapmıştık. İlçe belediyesinin İBB’ye açmış olduğu
davada, mahkeme haklılığımızı teyit ederek davayı
reddetti. Sözün özü, Koru’ya ekolojik dengeyi bo-
zacak, izinsiz müdahale edilemez” dedi.

Tamamen hukuki

Mahkeme, İBB’nin Üsküdar Belediyesi’ne kestiği
cezanın hukuki olduğuna karar vererek, ilçe beledi-
yesinin itirazını reddetti. Dava sonucuyla ilgili İs-
tanbul İdare 7.Mahkemesi karar tutanağında şu
ifadelere yer verdi: “Validebağ korusu içinde yer
alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı dö-
küldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve
dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşıldı-
ğından, davacı tarafından yukarda belirtilen alana
izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle
hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uya-
rınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya
konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Ne olmuştu?

21 Eylül 2021 tarihinde Üsküdar belediyesi, doğal
sit alanı olan Validebağ Korusu’na iş makineleri ile
girerek, bölgeye kum ve hafriyat döktü. Yurttaşların
tepki gösterdiği bu gelişmenin ardından birçok va-
tandaş bölgede nöbet tutmaya başladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ise, Üsküdar Belediyesi’nin
özel sit alanına hafriyat dökmesine karşı 270 bin
lira para cezası kesti. Üsküdar Belediyesi, söz ko-
nusu cezaya itiraz ederek, İBB’ye dava açmıştı. Da-
vaya bakan İstanbul İdare 7. Mahkeme İBB’nin
Üsküdar Belediyesi’ne kestiği idari para cezasını ta-
mamen hukuki bularak, Üsküdar Belediyesinin ce-
zaya itiraz talebini reddetti. 
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Ö ğrencilerin, hayallerindeki üniversi-
telere girebilmeleri için belirlenen
taban puan uygulaması, birilerine

göre “engel” gibi görünse de özünde öğren-
ciler arasındaki adaleti sağlamaya, hak ede-
nin hakkını vermeye yönelik olarak
getirilmişti. Bazı bölümler için konan başarı
sıralaması uygulaması da bunu destekli-
yordu. Şimdi taban puan uygulamasının kal-
dırılmasıyla başarı sıralamış istenmeyen
bölümlere tüm öğrencilerin kolayca girebile-
ceği sanılıyor olabilir. Oysa taban puanın
kaldırılması, yeteri kadar ekonomik gücü ol-
madığı için özel üniversitelerdeki kontenjan-
lara tercih yapamayanların yerini parası
olanlarla doldurmak anlamına gelir ki, bu
da eğitimdeki adaletsizliği daha da artırır.
Yani terazinin kefesine koyduğunuz para,
bilgiye karşı ağır basar. Bana göre bu, eği-

time kapitalist pencereden bakmaktır. Bu
bakış açısının eğitimi bilgi işi olmaktan çıka-
rıp ticari bir meta haline getirdiğinin üzüle-
rek görüyoruz. İşte bu şartlarda yapıldı bu
seneki üniversite sınavları.

Bu uygulamayı fırsat bilen öğrenciler
adeta sınava koştular. Öğrenci sayısında
rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 3 milyon
235 bin aday girdi bu sınavlara. İki gün bo-
yunca, saatlerce ter döktüler. On iki yıllık
emeklerinin karşılığı, onlar için elbette çok
önemliydi. Onlar, soruları çözmeye çalışırken
velileri de dışarıda en az onlar kadar terledi-
ler. Umuyorum çalışan, emek veren tüm
gençlerimizin hayalleri gerçekleşir, velileri
de mutlu olurlar.

Soruların zorluğu, kolaylığı gibi değerlen-
dirmelere hiç girmek istemiyorum. Çünkü
zor ve kolay kavramı görecelidir. Bir öğren-

ciye göre kolay olan soru veya
test, diğer öğrenciye göre zor olabilir. Bu ta-
mamen öğrencinin çalışma ve ilgi alanıyla
alakalı bir durumdur.

Bana göre büyük sorun olarak gördüğüm
taban puanın kaldırılmasının yanında bir de
puan türleri meselesi var ki bu, üniversiteler
açısından da son derece sıkıntı verici bir
durum. Bundan birkaç sene evvel uygulanan
ve tüm eğitim camiası tarafından da doğru
bir uygulama olarak kabul gören puan türle-
rindeki çeşitlilikten neden vaz geçildiğini an-
lamış değilim. Geldiğimiz noktada
matematik sorusu çözmeden matematik bö-
lümüne gireni mi ararsın, biyoloji sorusu

çözmeden tıbba gireni mi? Tarih sorusu çöz-
meden tarih öğretmenliğine, fizik sorusu
çözmeden fizik bölümüne gireni mi? Bu ör-
nekler saymakla bitmez… Buradaki kastım
elbette ki bu testlerde öğrencilerin sıfır çek-
meleri falan değil ama yeteri kadar başarılı
olmadıkları alanlara rahatça yerleşmeleridir.
Daha doğrusu orada bir başarı kriterinin ol-
mayışının sonucudur bunlar.

Üniversitelerin bölümlerini tercih ederken
esas alınan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil
puanları kendi içinde çeşitlendirilmeli ve he-
saplamalardaki katsayılar da bölüm için ge-
rekli görülen derslerin sorularının ağırlığına
göre olmalı. Bunu örneklendirmek gerekirse;
fizik mühendisliğini tercih edecek bir öğrenci
için istenen puan türündeki fizik sorularının
ağırlığı, kimya mühendisliğini tercih edecek
öğrenci için aynı düzeyde olmamalı. Fizik
mühendisliği için fizik soruları, kimya mü-
hendisliği için de kimya soruları belirleyici
olmalı diye düşünüyorum. Şayet uygulama

böyle olursa üniversiteler de akademik ola-
rak daha kaliteli hale gelirler ve dünyadaki
diğer üniversitelerle yarışabilirler.

Durum böyle olunca sokaklarda, yalnızca
puanı tuttuğu için hayalindeki bölümü, üni-
versiteyi ve mesleği değiştirmek zorunda
kalan binlerce öğrenciyle karşılaşıyoruz. Bu
da eğitimini aldığı alanda çalışmayan, mut-
suz insanlar ordusunun oluşmasına neden
oluyor.

Üniversitelere giriş sisteminde gerçekten
adil bir düzenleme yapılmak isteniyorsa, bu,
taban puanı uygulamasını kaldırıp parası
olanın başarısına bakılmaksızın önünü
açmak değil, öğrencilerin tamamının, zengin
fakir demeden gerçek başarılarına göre üni-
versitelere yerleşmelerini sağlayacak olan
puan çeşitliliğine geçilmelidir. Hatta bazı bö-
lümleri tercih edebilmek için uygulanan “ba-
şarı sıralaması” zorunluluğunun kapsamı da
genişletilebilir.

Gençlere karşı daha adil olalım…

Üniversite yolunda

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1650220)
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Davacı ONUR KİMYA BOYA VE İNŞAAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından
hasımsız olarak açılan Konkordato (Adi Konkorda-
todan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin 
davası nedeniyle;

Mahkememizin  23/06/2022 tarihli ara 
kararı ile;

Orta Mah. Atayolu Cad. No, 8 Daire, 37 Tuzla 
İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul 
Ticaret Sicilinde 572775/0 sicil numarası ile kayıtlı
ve Tuzla Vergi Dairesi 6430339216  vergi kimlik
numaralı vergi mükellefi ONUR KİMYA BOYA VE
İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki 
davasında;

KOŞULLARI OLUŞMAYAN DAVANIN
REDDİNE,

Bu dava ile ilgili verilen tüm tedbir kararlarının
kaldırılmasına ve  Konkordato komiserlerinin 
görevine son verilmesine, 

Kararın ilanına,
İlgili yerlere yazı yazılmasına,
Dair, hazır olan taraf vekillerinin yüzüne karşı,

gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 
10 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize
gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir
yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir 
dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masrafla-
rını karşılamak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi'ne istinaf yasa yolunun açık olmak
üzere oy birliği ile karar verilmiştir. 

İİK'nun 288.maddesi hükmü gereği İlan 
olunur.23/06/2022 

İ L A N
T.C. İstanbul Anadolu 

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN /
BAŞKANLIĞINDAN

Yakup GÜLAÇTI
KAR SUYU

yakupgulacti28@gmail.com

İBB, Üsküdar Belediyesi’ne Validebağ Korusu’na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesti.
Üsküdar Belediyesi bu cezaya itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı. Davanın görüldüğü İstanbul 7. İdare
Mahkemesi İBB’yi haklı bularak Üsküdar Belediyesi’nin faiziyle birlikte 270 bin lira ödemesine hükmetti

BELEDIYEYE
CEZA KESILDI

150 kiloluk
saç kavurması 
Pandemi nedeniyle kapalı alanlarda tatil yapmak yerine doğayı tercih
eden yüzlerce vatandaşın hafta sonunda buluşma adresi Kilyos oldu.
Doğada Yaşam Okulu’nda gerçekleşen “Orcamp ile Orman Lezzetleri
Kampı” bu sene de çok büyük ilgi gördü. Kamp tutkunlarına devasa saç
içerisinde 150 kilo etle yapılan saç kavurması ikram edildi

Kilyos Doğada Yaşam Oku-
lu’nda 24-26 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşen “Orcamp

ile Orman Lezzetleri kampı” bu yıl da
yüzlerce doğa tutkununu bir araya getirdi.
2020 yılında dünyayı etkisi altına alan
pandemi nedeniyle artık oteller yerine
doğa alanları tercih edilmeye başladı. Üç
günlük kamp için hazırlanan biletler gün-
ler öncesinden tükendi. Aileleriyle birlikte
üç gün doğada geçiren yüzlerce vatandaş
hem doyasıya eğlendi hem de doğanın
olanaklarından faydalandı.

Kokoreç ikramı

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte ço-
cuklara temel kampçılık eğitimi verildi.
Kamp ateşi etrafında gerçekleşen canlı
müzik eşliğinde dakikalar yaşayan doğa
tutkunlarına Türk mutfağının geleneksel
lezzetleri ikram edildi. 150 kilo etle yapı-
lan saç kavurma öğlen yemeği olarak
ikram edildi. Üç kişinin devasa saçlarda
hazırladığı saç kavurması tam beş saatte

hazır hale geldi. Öğlen saç kavurması
yiyen doğa tutkunlarına akşam da koko-
reç ikram edildi. Kamp alanında ayrılan
alanlarda bazı firmalar tatlı ve zeytinyağı
ikramı yaptılar.

İnsanlar sıkıldı

Yüzlerce doğa tutkununun kampta bu-
luşturan Tuncay Şentürk, pandemi nede-
niyle kampçılığın büyük ilgi gördüğünü
belirterek,” Pandemi aslında insanların
kalıplaşmış bazı alışkanlıkların değişme-
sine de neden oldu. İnsanlarımız artık ta-
palı alanlarda tatil yapmak istemiyor.
Pandemi insanların tatil anlayışını değiş-
tirdi. Karavanla gezmek, kamp çadırla-
rıyla tatile bölgelerine gitmek artık yeni
trend tatil anlayışı oldu. Hem çok ucuza
tatil yapıyorlar hem de doğanın tüm ola-
naklarından faydalanıyorlar. Özellikle son
iki yıldır karavan ve kamp malzemeleri sa-
tışlarında büyük artış oldu. İnsanlar artık
kamp sandalyeleriyle sahillere inip orada
sosyalleşiyor” diye konuştu.

Savaşa hayır
Beyoğlu'nda, 'savaşa hayır' eylemi düzenleyen
Ukraynalı aktivistler, Rus ordusuna teslim olan Azov
taburu mensuplarının serbest bırakılmasını istedi.

Rusya ile Ukrayna arasın-
daki savaşın başlangıcından
bu yana savaş karşıtı eylem-

ler düzenleyen Türkiye'deki Ukraynalı
aktivistler, bugün de yaptıkları eylemle
'savaşa hayır' dediler. Odakule Meyda-
nı'nda saat 15.00'de, bir araya gelen ak-
tivist grup, Ukrayna bayrağı açarak,
ellerinde dövizlerle savaş karşıtı slogan-
lar attı. Mariupol'da Rus ordusuna tes-
lim olan Azov taburu mensuplarının
serbest bırakılmasını isteyen grup adına
yapılan konuşmada, 'Onlar, kimseye
karşı hiçbir suç işlemediler. Onların
yaptığı, her Ukraynalının yaptığı gibi,
kendi devletini ve milletini korumaktır.
Bir aydan uzun süredir gözaltındalar.

Ne yazık ki Rusların yine sözünü tut-
madıklarını görüyoruz. Rus tarafı, Azov
Birliği'ni Ukrayna'ya geri vereceğine
dair söz verdi. O kişiler, askeri tutuklu
olarak gözaltına alınacaktı. Daha sonra
da Ukrayna'ya geri verilecekti. Ancak
işin hiç de ilginç olmayan tarafı, Rusya,
her zamanki gibi söz tutmayıp; onları
suçlu olarak gözaltına aldı ve Rusya'ya
götürdü. Memleketimizi koruyan Azov
Birliği'ni, idama mahkum bırakabilirler.
Onları öldürebilirler. Bu yapılan, tüm
anlaşmanın ihlali demektir' denildi. Ey-
lemde ayrıca, bazı aktivistler, temsili
kanlı tişört giyip, kafalarına çuval geçi-
rerek esir alınan Azov taburu mensup-
larını canlandırdı.  DHA



H adımköy'de çok sayıda fabrikanın
faaliyet gösterdiği Atatürk Sanayi
Sitesi içerisindeki çoğu caddede

hafriyat yığınları oluştu. Gece saatlerinde,
kimsenin olmadığı anlarda kaçak dökülen
hafriyatın bazı yerlerde yola taştığı gö-
rüldü. Kamyonların ve otomobillerin sık-
lıkla kullandığı yolları tek şeride düşüren
kaçak hafriyatlar sürücülere zor anlar ya-
şattı. Sürücüler kaza yapmaktan korktukla-
rını söyledi. Arnavutköy Belediyesi ekipleri
inşaat atıklarını kaldırmak için çalışma baş-
lattı. Bölgeye dökülen hafriyat drone ile ha-
vadan görüntülendi. 

Boşaltıp kaçıyorlar

Mehmet Çelik isimli vatandaş, "Yaptıkları
iş çok ayıp. Yüklü arabalarımız geçiyor.
Gizli boşaltıp kaçıyorlar. Yaptıkları insan-
lığa sığmaz. Ben buna karşıyım. Bazı yollar
var hiç giremiyoruz. Karşıdan gelen araba
süratli geliyor karşıdan da araba geldiğinde
bir tehlike olabilir" dedi. Arnavutköy Bele-
diyesinde çalışan Eyüp Soysal ise "Günlük
8-10 araba kadar kaldırıyoruz hafriyatları.
Bazen 15 araba da olabiliyor. Günlük dö-
külüyor bu sanayi bölgesine. Sanayi bölge-
sinden döküm yerine gitmek biraz masraflı
olduğu için buralara döküp gidiyorlar. Tra-
fik çok tehlikeli oluyor. Çünkü yolun orta-
sına geliyor. Biz gelip, müdahale etmezsek
her an kaza olabilir. Genelde biz bunları
yolun kenarlarına kaldırıyoruz. Buradan ta-
mamen kaldırdığımızda alan açılıyor. Tek-
rar döküyorlar, bu yüzden kenara itiyoruz"
diye konuştu. 

Yola döküyorlar

Bölge sakinlerinden Fatih Gürhan da
"Yolun ortasına döküyorlar. İnsanların du-
yarlı olması lazım. Her şeyi devletten bekle-
menin bir anlamı yok. Yolu kirlettikten
sonra devlet her kişiye bir tane bekçi mi tu-
tacak? İnsanların duyarlı olması lazım"
dedi. Onur Çakar ise "Önlem almak için
gerekirse kamera konulacak. Gerekirse her
gün bir belediyeden bir ekip olacak burada.
Günde hiç yoksa 20- 30 kamyon hafriyat
döküyor. Yolda öbek oluştuğu zaman bir
taraf çukur oluyor, arabalar esneme yapı-
yor" ifadelerini kullandı.  DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 
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S evgili Okuyucularımız. Yıllardır her Temmuz ayı
girişinde orman yangınlarını konu eder insanı-
mızın konunun önemi dolayısıyla dikkatini çek-

meye çalışırım. Bu yıl tam sıcakları beklemeden
Marmaris'ten bir yangın haberi geldi. Yıllar önce Ha-
tay'da da bunun gibi aynı anda birden fazla noktada
çıktığı anlaşılan orman yangınları haklı olarak benim
gibi bütün kamu oyuna üzüntü vermektedir. Bu sabo-
taj fikrini uyandırmaktadır. Yakından takip ettiğim
Türkiye Ormancılar Derneği, yangınları yakından
takip etmekte hem ilgili kurum ve kuruluşlarla hem
sahadaki meslektaşları ile hem de uzman akademis-
yenlerle temas halilde çalışmaktadırlar. Hatay Belen
yangınında 1000 hektara yakın orman yok olmuş bu
yangınlar orman örtüsü olduğu gibi oradaki tüm can-
lıları da etkilemiştir. 

Derneğin orman yangınları ile ilgili genel bilgiler
ışığında yapılan değerlendirmeler şu şekildedir;

1- Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de orman
yangınları riskini en yakından hissedecek ülkeler ara-
sındadır. Artmakta olan iklim krizi ile bu risk artmış
ve artmaya devam edecektir. 

2- Bu nedenle ülke ormancılığının öncelikli konula-
rından biri iklim değişikliğine adaptasyondur.

3- İklim krizi nedeniyle yıl içersinde yangın sezonu
kavramı neredeyse anlamsız hale gelmiştir. Orman
yangınları yılın büyük bir kısmına yayılmıştır. Bu ne-
denle alınacak önlemler de bütün yıla yayılmalıdır. 

4- Her yangın çıktığında sıcaklık, nem, rüzgar ve
bunun gibi koşullara göre değişik şekillerde seyret-
mektedir. Orman içi ve bitişiğinde inşa edilen turistik
tesis, konut, fabrika gibi yapılar ile taş, mermer,
maden ocağı, katı atık depolama gibi işlemlere izin
verilmemelidir. Ne yazık ki son yıllarda bu gibi işlelere
izin verilmektedir. Tümüyle ortadan kaldırılması
mümkün olmayan orman yangınları yönetiminde
kamu oyunun desteği son derece önemlidir. Temenni-
miz 3 kuruş rant için ormanlarımızın riske atılmama-
sıdır. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

İçimizi yakan 
orman yangınları 

HAFRIYAT 
TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!TEPECİKLERİ!

Hadımköy'de sanayi sitesindeki birçok 
caddeye kaçak dökülen moloz ve inşaat 
atıkları nedeniyle hafriyat tepecikleri oluştu.
Bazı noktalarda hafriyat nedeniyle yol tek
şeride düştü. Hafriyat havadan görüntülenirken,
Belediyede çalışan Eyüp Soysal "Günlük 
8-10 araba kadar hafriyat kaldırıyoruz. 
Bazen 15 araba da olabiliyor" dedi.TEPECİKLERİ!

Çılgın projeler 
yapmak yok!
Beylikdüzü Belediyesi, yıllardır atıl durumda bulunan 4 bin 200 metrekarelik alanı, gerekli çevre 
düzenlemeleri yaparak ilçe halkının hizmetine sundu. Açılış programında konuşan Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bizim anlayışımızda çılgın projeler yapmak yok. Bizim anlayışımızda milletin 
derdine derman olan, millete nefes aldıran ve gerçekçi çözümler üreten projeler var” dedi

beylİkdüzü Belediyesi,
Marmara Mahallesi’nde yıl-
lardır atıl durumda bulunan

4 bin 200 metrekarelik alanı daha, ge-
rekli çevre düzenlemelerini yaparak ilçe
halkının hizmetine sundu. İhlas Mar-
mara Evleri Gülistan Sokakta gerçek-
leştirilen açılış törenine Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Site Yö-
netim Kurulu Başkanı Mahmut Küçük-
doğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte ço-
cuklar için çeşitli atölye aktiviteleri ile
sahne şovları ve animasyon gösterileri
düzenlenirken, açılışa katılan vatandaş-

lara da yiyecek ve içecek ikramlarında
bulunuldu. 

Hizmet için varız

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, son üç yıl içerisinde 65
yeni parkı ve Yaşam Vadisi dahil toplam
728 bin metrekare yeşil alanı Beylikdü-
zü’ne kazandırdıklarını belirterek, “2014
yılında Sayın Ekrem İmamoğlu’yla bir-
likte yola çıkarken aslında bir yaşamı,
bir kültürü, bir geleceği inşa etmek için
Beylikdüzü’nde kolları sıvamıştık. 8 yıl
içerisinde almış olduğumuz kararların
ne kadar doğru olduğunu görmekten ve
bu kentin nasıl başka bir kente dönüştü-

ğünü görmekten de çok mutluyum.
Bizim anlayışımızda çılgın projeler yap-
mak yok. Bizim anlayışımızda milletin
derdine derman olan, millete nefes aldı-
ran ve gerçekçi çözümler üreten projeler
var.  İhlas Marmara Sitesi de bu an-
lamda özel bir yer ve buranın içerisine
yapılacak her şey bizim için çok kıymet-
lidir. Biz bu kente hizmet etmeye devam
edeceğiz. Bu kentin yeşil alanlarını da
ciddi anlamda artırıyoruz. Doğayla sa-
vaşan değil, doğayla uyum içerisinde
yaşayan nesiller yetiştirmek için bu yeşil
alanları artırıyoruz. Biz bu kente hizmet
üretmek için varız” ifadelerini kullandı.
BARIŞ KIŞ

HSK’dan dikkat 
çeken bir atama
15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi
öncesinde FETÖ ile mücadele ön saflarda
yer alarak çok önemli kararlara imza
atan hakim Durmuş Karaçalı, BAM'a
Daire Başkanı olarak atandı. Karaçalı'nın
son kararname ile Daire Başkanı
olmasının başta FETÖ olmak üzere, yasa
dışı örgütlerle savaşın daha da
artacağının işareti olduğu ifade edildi

Hakİmler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK)
yaz kararnamesi yayınlanmış ve 5 bin 75 adli
ve 351 idari hakim ile savcının görev yerleri

atamalarla değişti.  HSK'nın atama kararları ile Eskişe-
hir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin
başsavcılıklarına da atamalar yapıldı.  Bu kararname ile
ilk defa başörtülü bir il başsavcı da atandı. Beyşehir
Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Gümüşhane Cum-
huriyet Başsavcısı oldu.  Gümüşhane'ye atanan Tuba
Ersöz Ünver, ilk başörtülü kadın il başsavcısı olarak ta-
rihe geçtiGümüşhane'ye atanan Tuba Ersöz Ünver, ilk
başörtülü kadın il başsavcısı olarak tarihe geçti.

Korkusuz hakim

Yaz kararnamesi ile yapılan atamalardan birisi de hakim
Durmuş Karaçalı oldu. Fetullahçı Terör Örgütü ile mü-
cadelenin sembol isimlerinden olan,17-25 Aralık yargı
darbesi ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ'ye
karşı Çağlayan Adliyesi'nde ciddi manada mücadele ve-
rerek önemli kararlara imza atan ve "korkusuz hakim"
olarak ün yapan Durmuş Karaçalı, Bölge Adliye Mah-
kemesi ‘nde Daire Başkanlığı'na atandı. Hakim Kara-
çalı, Bölge Adliye Mahkemesi’nde üye olarak görev
yapıyordu. Hukukda cesurca verdiği kararlar ile tanınan
ve FETÖ'nün hedefine aldığı hakim Durmuş Karaçalı,
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği yaptığı dönemde MİT
TIR'ları, Selam Tevhid dosyası, Hrant Dink davası gibi
birçok dosyada önemli kararlara imza atmıştı.
Karaçalı,15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden
önce, FETÖ ile mücadelede hukuk alanında ön saflarda
yer almıştı. Hakim Durmuş Karaçalı'nın, son karar-
name ile BAM'a daire başkanı olarak atanmasının
FETÖ ile mücadelenin daha da artarak devam edeceği-
nin işaretin olduğu ifade edildi. Yine yeni atamalar ile
FETÖ'nün dışında çeşitli terör ile organize suç örgütleri
ile yapılan mücadelenin hukuk olarak da adaletli, taraf-
sız, kararlı ve herhangi bir şekilde etki altına alınamayan
savcılarla yürüyeceğinin kanıtı olduğu kaydedildi.

Özel reçeteli
KAPLAMA!
İBB, daha güvenli ve tasarruflu
metrobüs hattı için metrobüs yoluna
‘Beyaz Yol’ uygulaması yapılarak
21 yıl boyunca bakımı asgari oranda
azaltacak.  Asfalt kaplama yol,
özel reçeteli beton kaplamasıyla
değiştirilecek ve yoldaki
deformasyonların önüne geçilecek.  

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), geçici pansuman
çözümlerle kullanılan Metro-

büs yolunu kalıcı olarak yeniliyor. Met-
robüslerin tonajından kaynaklı bakım
isteyen, çabuk bozulan asfaltın yerine,
kaliteli, bakım istemeyen ve en önemlisi
konforlu yolculuk imkanı sunan ‘Beyaz
Yolu’ hayata geçiyor. Özel reçeteli beton
kaplama ‘Beyaz Yol’ ile metrobüs hat-
tında 21 yıl boyunca bozulma ve defor-
masyon olmayacak. Her yıl 2 defa
yapılan bakım çalışmasına gerek duyul-
mayacak. Bakım maliyetleri ortadan kal-
kacak. Metrobüs yolundaki ağır yük
etkisi, yoğun kullanım, yüksek lastik sı-
caklıkları, egzoz ısısı, duraklardaki fren-
lemenin getirmiş olduğu yıpranma ve

hava koşullarının etkisiyle bozulan yollar
metrobüs kullanıcılarını sarsıntılı yolcu-
luğuna sebep oluyordu. Yeni ‘Beyaz Yol’
ile İstanbullular konforlu yolculuk 
edebilecek. 

Metrobüs çalışacak

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Daire Başkanlığı ekipleri ve İETT ile ko-
ordineli çalışmasına tüm İBB birimle-
riyle gece-gündüz ‘Beyaz Yol’ için
teyakkuzda olacak. 26 Haziran Pazar ge-
cesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hat-
tında başlayacak çalışmanın Eylül’de
bitmesi hedefleniyor. Okulların kapan-
masıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde
ulaşımının aksamaması için tüm birim-
ler çalışmalarını gece-gündüz devam et-

tiriyor. Dünyanın tercih ettiği özel reçe-
teli beton kaplama geceleri metrobüs
hattına dökülecek. Gündüz saatlerinde
yoldaki diğer çalışmalar devam ederek
okulların açılacağı tarihe kadar bitirile-
cek. Bayramda da çalışmaların devam
edeceğini belirten İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Arif Gürkan Alpay “Yedi
durak gidiş-dönüş 18 kilometre hatta
‘Beyaz Yol’ uygulaması başlatıyoruz.
Metrobüs yolcularının sıkıntı yaşama-
ması için önlemler alındı. D-100 karayo-
lunun en sol şeridinde eksiltme yapılacak
ama metrobüs hattı hiçbir zaman kesin-
tiye uğramayacak” dedi. 

Yolculara hatırlatılacak

Çalışma olan istasyonlarda iniş-binişler

olmadan diğer istasyona geçilecek. Karşı
yola yönlendirilip dönüş hattından İs-
tanbullular aktarmayla kendi istasyo-
nuna ulaşmış olacak. İstasyon başına
çalışma sadece iki gün sürecek. Yani ça-
lışma sebebiyle yolculukta bir aksama
yaşanmayacak. Yolcunun sadece bir
durak gidip, karşı yönden geri dönmesi,
ya da devam edeceği güzergah için iste-
diği metrobüse binmesi gerekecek. Çalış-
manın olduğu istasyonu metrobüsler
pas geçecek. Yolcular bir sonraki istas-
yondan ters istikamette ücretsiz olarak
aktarma yapabilecek. Bu durum metro-
büs içinden anonslarla, istasyonlarda
duyurularla yolculara hatırlatılacak. Du-
raklarda yönlendirme tabelaları olacak.
ANIL BODUÇ 



İ Yİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ümit Dikbayır ve eşi, ‘Milletin
geçim derdi' çalışmasının altıncı-

sını yaptı. Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır
ile birlikte 4 bin 253 TL asgari ücretli bir
ailenin yaşam koşullarını canlandırdı.
Kira, elektrik, doğalgaz, telefon, su gibi
zorunlu faturaları ödedikten sonra ay
sonuna kadar geçinebilmek için 200 TL
ayıran Dikbayır'ın elinde alışveriş yap-
mak için de sadece 592 TL kaldı. Mar-
ket alışverişinde bu para yetmediği için,
kırmızı biber, karabiber, limon ve salça

iade edilip kasada kalırken, ocak ayında
41 kalem, mayıs ayında ise 25 kalem
ürün alabilen Dikbayır Ailesi'nin sepeti
bu ay 21 kaleme düştü. Hemen her
ürün artarken, geçen ay 11.95 TL olan
bir kutu sütün 17.95 liraya yükseldiği de
görüldü.

Zamsız ürün yok

Dikbayır, “Piyasadaki yangın devam
ediyor. Her şeye zam gelmiş, elektriğe,
akaryakıta bu kadar zam gelirse, piyasa
da etkileniyor. Bu millet ne yapacak,

nasıl geçinecek? Ek bütçe istendi. Dev-
let altı ay önce topladığı verginin iki ka-
tını topluyor. Bu millet de vergisini
veriyor. Ama milletimiz bu yönetimin is-
rafına para yetiştiremiyor” dedi. Nigar
Dikbayır da, “Özellikle süt ve süt ürün-
lerindeki artış dikkat çekici, asgari ücret-
linin geçinebilmesi de market sepetini
doldurabilmesi de mümkün değil'' diye
konuştu.

Markete para kalmıyor

Ümit ve Nigar Dikbayır'ın 4 bin 253 TL
maaşı olan bir asgari ücretli için haziran
ayında yaptığı zorunlu giderler alt alta
dizildiğinde milletin ay sonunu neden
getiremediği net biçimde ortaya çıkıyor.
Buna göre elektrik, su ve doğalgaz fatu-
raları, kira ve aidatı ödeyince elde zaten
hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Ek-
mekten ulaşıma, çocuğun harçlığına
zorunlu diğer ödemeler yapılınca mar-
ket alışverişine sadece 592 TL kalıyor.

6 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr

akaryakıTa yapılan fahiş
zamlar vatandaşın yanı sıra
otobüs, nakliye ve servis es-

nafları ile sürücü kurslarını da zora
soktu. CHP Adıyaman Milletvekili Ab-
durrahman Tutdere, “Araba, eğitmen gi-
derleri, işyeri kirası, araç sigorta bedelleri
ile artan akaryakıt fiyatları sürücü kurs-
larını Türkiye genelinde iflasına neden
oluyor” dedi. Tutdere, TBMM'de yaptığı
açıklamada, en büyük gider kalemi akar-
yakıt olan otobüs, nakliye ve servis es-
nafları ile sürücü kurslarının zamlar

karşısında ayakta kalmak için büyük bir
mücadele verdiğini dile getirdi. Tutdere,
“Vatandaşlarımız artan otobüs bilet fi-
yatları nedeniyle seyahat edemez hâle
geldi” dedi. Maliyetlerden dolayı sürücü
kurslarının iflas noktasına geldiğini de
vurgulayan Tutdere, “Zamlardan nasi-
bini alan sektörlerden birisi de sürücü
kursları. Araba, eğitmen giderleri, işyeri
kirası, araç sigorta bedelleri ile artan
akaryakıt fiyatları, sürücü kurslarının
Türkiye genelinde iflasına neden oluyor”
diye konuştu.

EKONOMİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

CUMHURİYET MAHALLESİ 128 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ ÜZERİNDE
KURULACAK SEMT PAZARI 

TAHSİS İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1649781)

EKMEKTE 
7 lira endişesi
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 
"İktidar vatandaşlarının ucuz ekmek 
tüketmelerini istiyorsa, buğdayda yaptığı
baskı ve sübvansiyonu doğalgaz, elektrik ve
akaryakıt fiyatlarına uygulamalı" dedi.
Başevirgen, önlem alınmazsa ekmeğin 
sonbaharda 7 TL'ye çıkacağını kaydetti

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ekmek
fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için attığı
adımların yetersiz olduğu, İstanbul'un bazı il-

çelerinde ekmeğin fiyatının 5 liraya yükselmesiyle birlikte
bir kez daha gün yüzüne çıktı. Elektrik, doğalgaz, su, akar-
yakıt gibi artan girdi maliyetlerinin yanı sıra TMO'nun
yaptığı müdahalelerin yetersiz kalması vatandaşın temel
gıda ürünü olan ekmeğe ulaşmasını daha da zorlaştırdı.
Bu yılın başında yaz aylarında ekmeğin artan girdi maliyet-
leri sebebiyle 5 TL çıkacağını açıkladıklarını dile getiren
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu öngörünün
gerçekleştiğini belirterek, şimdi de ekmeğin sonbaharda 7
liraya satılacağını ifade etti.

30 kuruş zam yapılmalıydı

“Bu yılın başında, TMO’nun buğday satış fiyatlarını kilosu
2,6 kilogram düzeyinde tutamayacağını ve diğer girdiler-
deki maliyet artışlarını da dikkate alarak yaz aylarında ek-
meğin fiyatının 5 lira olacağını ifade etmiştik” diyen
Başevirgen, şöyle devam etti: “Ne yazık ki yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen öngörümüz gerçekleşti. Alınan bu karar
anında piyasalara yansıdı ve ekmek bir anda 1.5 lira zam-
lanarak 5 lira oldu. TMO, 1 Hazirana kadar tonu 3 bin
600 liradan un sanayicilerine buğday veriyor ve un sanayi-
cilerinin de 50 kiloluk un çuvalını azami 260 liradan sat-
malarını istiyordu. 1 Haziran itibariyle buğdayın tonunu 4
bin 500 liradan verilmesine ve unun çuvalının da azami
325 liradan satılmasına karar verdi. Dolayısıyla kilosu 5.2
lira olan un yüzde 25 zamlanarak 6.5 lira oldu. Bu oranın
ekmek fiyatına yansıması yüzde 8.75 yani 30 kuruş olması
gerekirken, gelen zam bunun beş katı oldu.”

tekstilciler
sıkıntıda

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Tekirdağ'ın
Çorlu ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya
geldi. Rusya-Ukrayna savaşının tekstil sektö-

rüne etkisini değerlendiren Ay, “2022 Ocak-Mayıs dönemi
ihracatımıza baktığımızda, iki ülkeye tekstil ve dokuma sek-
törünün tamamında yaptığımız ihracat 2022'de bir önceki
yıla göre 130 milyon dolar düştü” dedi. Ay, “2021’de 5
ayda 398 milyon dolarlık tekstil, giyim ve diğer dokuma-
halı ihracatı yapmışız, bu yıl 269 milyon dolarlık yapmışız”
diye konuştu. Öte yandan, tekstil, dokuma, hazır giyim ve
konfeksiyon sektöründe çalışan emekçilere de seslenen Ay,
“Birilerinin asgari ücreti artırmasını beklemeyin. Örgütle-
nin, sendikamıza üye olun ve kendi ücretiniz üzerinde söz
sahibi olun” diyerek sendikalaşma çağrısında bulundu. Ay,
“Türkiye'de işsizlik yüzde 11,5'a dayanmış. 3 milyon 853
kişi işsiz. Bu, rahatsız edici bir tablo. Ancak bunun dışında
yasal olarak karşılaştığımız birçok sorun var” diye konuştu.

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN
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Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, 5 yıl üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat
Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Belediyemiz mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi
128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt 
pazarında, 12.07.2012 tarihli, 28351 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-13/07/2013-28706) yayımlana-
rak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Salı Pazarı için 192 üretici olmak
üzere toplam 963 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 80 üretici olmak üzere toplam 402 adet
tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır. 

Pazarcı esnafı pazar yerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği şartname hükümlerine
uymak zorundadır. Şartname bedeli 2.000,00- TL olup tahsis işlemleri ile birlikte tahsil edilecektir. 

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;
1) Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır. 
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal

etmek. 
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak. 
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi

kararı verilmemiş olmak. 
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 
(2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır. 
a) Sebze veya meyve üreticisi olmak. 
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. 
c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi

kararı verilmemiş olmak. 
ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 

Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları; 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu (dilekçe), nüfus cüzdanı

fotokopisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan 
ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ve 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 826 ve 827. maddeleri gereği taşınmaz üzerinde üst kullanım hakkı
bulunanın izni gerektiğinden, üst kullanım hakkı sahibinden alınacak “muvafakatname” ile birlikte 
Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yapılacaktır. 

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek,
müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 21/08/2022 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir. 

Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi
durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.

İlan olunur.

Sürücü kurSları zora girdi
Akaryakıta yapılan fahiş zamlar otobüs, nakliye ve servis

esnaflarının yanı sıra sürücü kurslarını da zora soktu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ümit Dikbayır, ‘Milletin geçim

derdi’ çalışmasının altıncısını yaptı.
Ocak ayında marketten 41 kalem,

mayısta 25 kalem ürün 
alabilen Dikbayır Ailesi’nin 

sepeti bu ay 21 kaleme düştü

Şeker de
lüks oldu!
Şekerde tedarik sıkıntısı arttıkça şeker
fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.
Son zamla birlikte 550 TL’lik 50 kiloluk
şeker 750 TL’ye yükselmiş oldu. Şeker
fiyatları, ham madde olarak kullanan
gıdaların fiyatları için belirleyici olduğu
için birçok ürüne de beraberinde 
zam gelmesi bekleniyor

Şeker fiyatları son dönemde
artış üstüne artış yaşıyor. Mart
ayında yapılan zamla 550 tl sevi-

yesine yükselen şeker fiyatı bir kez daha yük-
seler 750 lirayı gördü. Artan maliyetle zor
durumda kalan üretici ve tüketiciler için her ne
kadar Türkşeker'e talep artsa da Türkşeker pi-
yasaya satış yapmıyor, sadece anlaşmalı mar-
ketlere şeker veriyor. Mart itibarıyla yüzde 31
oranında zam yaparak 50 kiloluk şekerin
çuval fiyatını 550 TL'ye çıkaran Türk Şeker,
bu şekere yüzde 36,3 oranında bir zam daha
yaparak 750 TL'ye çıkardı. Türk Şeker yetkili-
sinden alınan bilgiye göre, Tarım Kredi ve
bazı marketlere ucuza satılan şekere ise yüzde
66,6 oranında zam yapıldı. Böylece, 390
TL'den satılan 50 kiloluk kristal şekerin fab-
rika satış fiyatı 650 TL'ye çıkmış oldu.

Neden yükseliyor?

Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden
biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının
özelleştirilmesiyle birlikte, piyasada şeker fi-
yatlandırması açısından ikili bir yapı oluşması
olarak gösteriliyor. Türkşeker bünyesindeki 25
şeker fabrikasının
10’u 2018 yılında
özelleştirildi. 2021’de
şeker pancarı üretimi
yüzde 21 düşerek 18
milyon 250 bin ton
olarak gerçekleşti.
Türkşeker 2018 yılın-
daki özelleştirmeler
öncesi pancardan
şeker üreten şirketler
içerisinde yüzde 65 paya sahipken, bu oran
günümüzde yüzde 35’e geriledi. 2021 yılında
toz şekerin fiyatı yüzde 49, kesme şekerin fiyatı
ise yüzde 55 arttı.
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CHP PM üyesi, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Tarafsız olması gereken TRT, hem AKP’nin borazanlığını
hem de kültürel dayatmasını yapıyor" dedi. Karabat, TRT’nin AK Parti’nin arpalığı haline geldiğini savundu

CHP MİLLETVEKİLİ KARABAT TRT'YE ÇOK SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

S osyal medya hesabından açıklamalarda bulunan
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,
TRT2yi eleştirdi. "Elektrik faturalarından kesilen

paylar, bandrol vergileri ile TRT’nin milyarlarca lira ge-
liri var. Bu kaynağı, iktisadi-mali herhangi bir eğitim al-
mayan yönetim kurulunun yönettiğini bir önceki TRT
floodumuzda paylaşmıştım" diyen Karabat, "AKP’nin
toplum mühendisliği yaptığını örnekleriyle dile getiriyo-
ruz. Bu noktada TRT AKP için önemli bir mecra. Ta-
rafsız olması gereken TRT, hem AKP’nin borazanlığını

hem de kültürel dayatmasını yapıyor. Milyarlarca lira
da yolsuzluğa akıyor. Sayıştay raporlarına göre,
TRT’nin 2020 yılındaki elektrik payı ve bandrol geliri 3
milyar 825 milyon lira. Bu dönemde TRT’nin dışarıdan
aldığı haber, yapım ve programların tutarı 1 milyar 372
milyon lirayı buluyor" ifadelerini kullandı. 

İktidar için harcıyor

Eleştirilerini, "Kaynak bol olunca AKP’nin atadığı parti-
zan yönetim kurulu üyeleri paraları har vurup harman
savuruyor" şeklinde sürdüren Karabat, "Paraları “yakın-
larına” akıtıyorlar. Mesela, AKP ideolojisini yansıtan di-
zilerin yapımcılarının mal varlıkları son 10 yılda ne
kadar artmıştır?
Özel sektörde değil yönetici olmak, kırtasiyeciye gidip
ofis gereçleri alamayacak insanlar, TRT’nin milyarlarca
liralık bütçesini “AKP için” harcıyor. Ama hesabı sorul-
mayacak sanmayın. 2393 Sayılı Cumhurbaşkanı Kara-
rı’na göre, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri başka bir
yerde çalışıyorsa kamu kurumundan ücret alamaz.
AKP’li TRT yönetiminin hemen hepsinin dışarıda
başka işleri var. Aldıkları ücretlerin hepsi faiziyle istene-
cektir. TRT yönetimi sadece aldıkları maaş ve ücretler-
den değil, kurumun mali sorumluluklarını yerine
getiremedikleri için de hesap verecek. Kanunda açıkça
yazıyor, yönetmelik hükümlerine aykırılıktan doğacak
zararlardan hesap sorulur" dedi. 

3.5 milyar zarar 

TRT yönetiminin zararda olunmasına rağmen

2020’de kurumu kârlı gösterdiğini belirten Karabat,
"Ama elektrik ve bandrol gelirleri düşüldüğünde 3.5
milyar liraya yakın zarar var. 
TÜİK’in yaptığı gibi TRT de verilerle oynayarak ger-
çekleri gizlemeye çalışıyor. TRT yönetimi gizli kapaklı
işlerini “diğer hizmet alımları” adı altında saklıyor.
2020’de bu kaleme 59.9 milyon TL harcandı. Nedir
bu diğer hizmetler, açıklaması yok! Ayrıca aynı yıl
kimden alındığı bilinmeyen 7.4 milyon TL’lik danış-
manlık hizmeti var. TRT’nin farklı dillerde yayın
yapan pek çok kanalı var. Buralara her yıl yüz milyon-
larca lira kaynak aktarılıyor. Türkiye’nin dünyada söz
sahibi olabilmesi için bu gerekli diyorlar" açıklamasını
yaptı. 

Hesabı sorulacak

Karabat son olarak, "Kendilerini saraylara layık
gören, şatafat ve israfa itibar diyen, tarihi değiştirdi-
ğini ve uhrevi bir göreve sahip olduğunu düşünen
AKP entelijansiyasının psikolojik tedavi alması gere-
kiyor. Çünkü TRT’yi de bu kafayla yönetiyorlar.
Cumhuriyet ile sürekli bir hesaplaşma içinde olan
AKP entelijansiyası, kendi uydurduğu tarihini anlatan
diziler çekiyor, farklı dillerde yayınlar yapıyor. 20’nci
yüzyılın başında Avrupa’nın kullandığı çağ dışı pro-
paganda tekniklerini uyguluyor. AKP’ye oy vermeyen
vatandaşlardan da zorla kesilen paralarla TRT’de
AKP’nin propagandası yapılıyor. Hepsinin hesabı
teker teker sorulacak. Türkiye’yi bu hastalıklı zihniyet-
ten en kısa zamanda kurtaracağız" diye konuştu. 

Kriz de var pahalılık da!
Bülent Arınç’ın ekonomik krize dikkat çeken ‘kral çıplak’ sözlerine eski Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik destek verdi. Çelik, "Türkiye yüksek enflasyon var bugün. Bunu gör arkadaş.
Yani ben iktidar mensubuysam, enflasyon yoktur demenin manası var mı?" diye sordu. 

Ak PArTi'nin kurucu
isimlerinden Prof. Hüse-
yin Çelik, KRT'de katıl-

dığı programda hem bakanlık
dönemini değerlendirdi hem de ‘içe-
riden' eleştirilerde bulundu. YÖK'e
sert eleştirilerde bulunan Çelik, "12
Eylül rejiminin üniversiteleri kışla
nizamına sokmak için kurduğu bir
kuruldur. Ama YÖK ne zaman ki
bizim YÖK'ümüz oldu, kaldırmak-
tan vazgeçtik, ‘Eski haliyle kalsın'
dendi. Ben bunu her mahfilde söy-
lüyorum yanlıştır. Bizim elimize
geçti, o zaman eski haliyle kalsın,
deniyor. Benim itiraz ettiğim budur.
Türkiye yüksek öğretimine yapılabi-
lecek en büyük iyilik, YÖK'ün der-
hal kaldırılmasıdır. Dünyanın her
yerinde üniversiteler arası kurul işlev
görüyor, yeterlidir. YÖK, Gestapo
şefliği işlevi görüyor" dedi. 

Arınç namusludur

Bülent Arınç'ı savunan Çelik, "Sayın
Arınç vicdan sahibi bir insandır.
Dürüst ve namuslu bir insandır. Ve
aklına yatmayan vicdanına yatma-
yan, hukuka uygun olmadığını
düşündüğü, demokrasiye
uygun olmadığını düşün-
düğünü çıkıp bir yerde
söylüyor. Bundan siz
memnuniyet duyma-
lısınız. Hemen bir
taraftan birileri sal-
dırmaya başlıyor.
Birçok arkadaşı-
mız Ak Partiyi

kuran ve Ak Partiyi iktidar yapan in-
sanlarız, bizim kurduğumuz bah-
çede birileri gelip gecekondu yapmış
oradan abuk sabuk şeyler söylüyor.
Bu benim de zoruma gidiyor, Sayın
Arınç'ın da başkalarının da zoruna
gidiyor. Efendim ‘kral çıplaktır' ifa-
desi şudur, diyelim ki Türkiye yük-
sek enflasyon var bugün. Bunu gör
arkadaş. Yani ben iktidar mensu-
buysam, enflasyon yoktur demenin
manası var mı, var enflasyon. Hu-
kuksuzluk var mı var, ada-
letsizlik var mı var,
bunun 50 çeşidi var.
Gündüz ortasında
gözünü kapatan
sadece kendine
gece yapar, gün
ışımaya
devam eder"
diye 
konuştu. 

Türkiye Değişim
Partisi (TDP) Genel
Başkanı Mustafa

Sarıgül, Yunanistan Parlamen-
tosu'nun önünde Türk bayrağı
açarak yaptığı basın açıklama-
sına ilişkin, "Yunanistan Parla-
mentosu önünde bir grup
Türk düşmanı, açıklama yap-
mamızı engellemek istedi. Biz
Yunanistan’a barış için gittik"
dedi. Sarıgül, "Adaları silah-
landırıyor. Amerika ile birlik
oluyor, adalarımıza ve sınırı-
mıza silah yığıyor. Yunanistan
Başbakanı, ABD kongresinde
konuşma yapıyor ve dilini çok
fazla uzatarak Kıbrıs’ın tama-
mını istiyor. Gidiyor bizi AB’ye
şikayet ediyor. Türkiye Deği-
şim Partisi olarak biz, Yuna-
nistan’dan kaynaklı bu
tehlikeye dikkat çektik. Bu çağ-

rıları Yunan Parlamentosu
önünden bir kez de Yunanis-
tan Başbakanına ve Yunan
halkına yapmak için Türkiye
Değişim Partisi Genel Sekre-
teri ve Teşkilat Başkanımız
Sayın Teoman Mutlu’yla bir-
likte dün Atina’ya gittik. Yu-
nanistan Parlamentosu
önünde basın açıklamasına
başladık. Bir grup Türk düş-
manı açıklama yapmamızı
engellemek istedi. Basın top-
lantısı sonrasında bize yöne-
lik sözlü saldırılar başladı.
Bu sözlü saldırılar daha
sonra fiziki saldırı teşebbü-
süne dönüştü. Genel Sekre-
terimiz güvenli bir şekilde
otele girmemizi sağlamak
isterken aynı kişilerin saldı-
rısına uğradı" açıklamasını
yaptı. 

Yunanistan’a
barış için gittik
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üyesi, 
İstanbul
Milletvekili
Özgür 
Karabat

Hüseyin Çelik



A K Parti Esenyurt İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, AK Parti Esenyurt
Teşkilatı'nın ilçe binası konferans salo-

nunda düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı.
Programın ev sahipliğini Esenyurt İlçe Başkanı
Harun Özer yaparken, programa; AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Delta Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz,
AK Parti Esenyurt Belediye Meclis üyeleri, STK
temsilcileri, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Baş-
kanı Özer, İl Başkanı Kabaktepe'yi Esenyurt'ta
ağırlamanın mutluluğunu yaşadıkların belirterek,
Esenyurt'ta çok çalışkan bir ekiplerinin olduğunu
söyledi. Özer, Esenyurt'taki sorunların çözümü
için çalışıyoruz. Okullarımızın tamamlanması
adına çaba sarfediyoruz. Teşkilat olarak biz gö-
reve hazırız. Kadın kollarımız ev sohbetleriyle,
gençlik kollarımız gençlerle iletişim kurarak, ana
kademimiz, sandık kurallarımız ve bölge kanaat
önderlerimizle birlikte biz de çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Esnaf ziyaretlerimizi de gerçek-
leştiriyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içeri-
sinde, kardeşlik içerisinde Esenyurt'u yeniden
kazanacağız” dedi.

Başarının adı AK Parti'dir

AK Parti Esenyurt Belediye Meclis üyesi Togay

Çoban da program nedeniyle yaptığı açıkla-
mada, AK Parti'nin ülkenin dinamosu olduğunu
söyledi. Çoban, “Bugün ilçe teşkilatımızda dü-
zenlediğimiz programda misafirlerimiz, il başka-
nımız Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilimiz
Tülay Kaynarca, il Başkan yardımcılarımız, il yö-
neticilerimiz, göle belediye başkanımız ile teşkila-
tımıza kurulduğu günden bugüne kadar hizmet
veren teşkilat mensuplarımız ve kanaat önderleri-
miz oldu. AK Parti ailesi olarak uzun süredir bir
araya gelemeyen teşkilat mensuplarımızla hasbi-
hal etme imkanı bulduk. İlçe başkanımız Harun
Özer ve İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe
ilçemize sunduğumuz katkılardan dolayı bizleri
plaketle ödüllendirdi, bizleri gururlandırdı.Şu iyi
bilinmelidir ki bu ülkeyi geçmişte olduğu gibi ge-
lecekte de hedeflerine emin adımlarla taşıyacak
parti AK Partidir. Bu ailenin bir parçası olmak
bizler için bir onurdur. Bu bağlamda her daim
teşkilatımızın ve teşkilat mensuplarımızın ya-
nında olmayı ve katkı sunmayı sürdüreceğim”
ifadelerini kullandı.

Esenyurt'a ihtiyacımız var

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca da
AK Parti'nin Esenyurt gibi çok büyük ilçenin
enerjisine her daim ihtiyacı olduğunu söyledi.
Kaynarca, “Esenyurt'un enerjisine çok ihtiyacı-
mız var. Bu enerjiyle birlikte milletimizi kucakla-
malıyız. Bakın milletimiz cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Ülkemizin her
yerinde büyük bir sevgi var. Kafkaslar'da, Balkan-
lar'da, Osmanlı'nın izinin olduğu her bölgede;
büyük bir teveccüh görüyoruz. Vatandaş en ücra
noktada bile vatanını biliyor, bayrağının gücünü
biliyor. 2023 bu nedenle çok önemli. Yapabile-
ceklerimiz var, sorumluluklarımız var. Ben olarak
var, biz olarak var ve onlar olarak var. Esenyurt
özelindeki başlıklardan bahsedildi. Burada Mec-
lis üyelerimiz çok güzel mücadele veriyor. Bu-
rada yapılacak çok iş var. Burası sizin eviniz. AK
Parti'yi her başlıkta, Recep Tayyip Erdoğan lider-
liğinde anlatacağız. Türkiye bizim dönemimizde
her alanda ilerlemiş. Başımızı öne eğecek hiçbir
şey yok. Yarın için de görev almaya hazırız.
Esenyurt'ta emaneti geri alacağız. İstanbul'u da
geri alacağız. Tek formül var. O da birlik, bera-
berlik ve kardeşlik. Geri kalan sorunlar çözülür.
Önce inanacağız, yol alacağız ve hiç çatlak ses-
lere bakmadan önümüze bakacağız. Bu dava
hak davasıdır. Hak yolculuğunda güzel bir yol
arkadaşlığı yapmalıyız” diye konuştu. 

AK Parti gerçekliğin farkında

Partililere seslenen İl Başkanı Osman Nuri

Kabaktepe ise AK
Parti'nin ülkenin
içinde bulunduğu

sıkıntıların farkında olduğunu söyledi. Ka-
baktepe, “Ekonomide, üretimde, istihdamda
aklınıza gelen birçok alanda Türkiye bugün
bir yere geldiyse bunun sorumlusu AK Parti
kadroları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan'a destek veren millletimizdir.
Bir yerde isek plan yapanlarımız var proje
üretenlerimiz var. Bunların farkında ve bilin-
cinde olarak yol almamız gerekiyor. Eksiklik
dünya hayatında elbette var. Birçok konuda
eksikliklerimiz olabilir. Ama bunları yeniden
tamir edeceğiz. 20 yıldır cumhurbaşkanımı-
zın liderliğinde şunu gördük ki; ülkemizin
her daim bir sonraki aşamada daha güzel,
daha refah ve daha huzurlu bir ortama gel-
mesi için ciddi çaba gösteren bir teşkilatımız
var. Bundan sonra da başarıyı birlik içinde
yakalayacağız. Salgın krizi yaşadık, ekono-
mik kriz yaşadık, peşinden güvenlik krizi
geldi. Dünya zor bir süreçten geçiyor biz de
bundan nasibimizi alıyoruz. Bu zorlu süreç-
ten çıkmak hükümet olarak bizim görevi-
miz. AK Parti bu anlamda gereken
mücadeleyi gösteriyor. AK Parti kendini asla
gerçekliğe kaybetmez. Şu an içinde olduğu-

muz durum ne ise AK Parti bunun farkında
olarak, çözüm üretmeye gayret etmektedir.
Türkiye'yi içinde bulunduğu zorlu süreçten
biz çıkaracağız. Ama şunu söylüyorum;
dünyanın geçirdiği bu zorlu süreci en iyi şe-
kilde yöneten ülkelerden biriyiz. Gene de gö-
zümüzü olup bitenlere kapatamayız” dedi.

Yeni vesayet peşindeler

Muhalefete yönelik de açıklamalar yapan
Kabaktepe, “6 parti bir araya gelebilir, bizim
bunla ilgili bir sorunumuz yok. Memlekette
özgürlük var. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimli-
ğine saldırdılar, ilk cevanı cumhurbaşkanı-
mız verip eleştirdi. Biz özgürlükten yanayız.
Kimseye bu anlamda zarar gelsin istemeyiz.
Ama şimdi 6 masa deyince bir cumhurbaş-
kanı seçeceksiniz arkada 6 tane parti olacak.
Cumhurbaşkanı 6 partiye mi gidip danışa-
cak? Biz 20 yılda vesayeti yendik, bunlar
yeni bir vesayet peşinde. Biz sivil vesayete de
karşıyız. Bunu herkes iyi bilsin. Ben şunu bi-
liyorum; seçim rüzgarla değil atmosferle ka-
zanırız. Atmosfer tüm dünyada vardır,
rüzgar ise bazı bölgelerde. Atmosfer için biz
her kardeşimizle buluşmalıyız. Muhalefet
gibi rüzgar değil atmosferin ta kendisi olma-
lıyız” ifadelerini kullandı. 
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BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

BARIŞ KIŞ

İstanbul İli Şile İlçesi Ahmetli Mah (263 Bölme,37F23 Ada) 1 Adet Lise ve 1 Adet Rehberlik 
Araştırma Merkezi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/625270
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE 

KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME 
MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan 
Cad.) 64 34091 FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555082
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İstanbul İli Şile İlçesi Ahmetli Mah (263 Bölme,37F23 

Ada) 1 Adet Lise ve 1 Adet Rehberlik Araştırma 
Merkezi Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Lise ve 1 Adet Rehberlik Araştırma Merkezi Yapım İşi 
(Doğalgazlı)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli Şile İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

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

: 27.07.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
1 No.lu Toplantı Salonu Hırka-i Şerif Mah. Adnan 
Menderes (Vatan) Bulvarı No:64 34091-Fatih/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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İstekliler YAMBİS’e kayıtlı olduklarını ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu gösteren belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdin-
deki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla
banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. 
Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki 
yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, 
belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanma-
dığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler benzer iş olarak kabul edi-
lecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümüdür.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı ile kahvaltılı toplantıda
buluştu. Gündeme ilişkin konuşan Kabaktepe 2023 seçimlerinin yaklaştığını anımsatarak, “Hiç merak etmeyin.
Birlik, beraberlik içinde biz bu seçimi kazanacağız. Zaferimiz çok yakın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yine
başkan yapacağız, bir kere daha başkan yapacağız. Milletimiz için, bayrağımız için başkan yapacağız” dedi
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2023
ZAFERi
ÇOK YAKIN

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve İl Başkanı 
Kabaktepe, AK Parti İlçe Binası'na katkılarından dolayı İş 
İnsanı Seyithan İzsiz'e ve çok sayıda isme plaket takdim etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin ilk

hedefinin 2023 seçimleri olduğunu
belirtti. Kabaktepe, “Daha sonra

ise yerel seçimler gelecek. 
Orada da Esenyurt ve İstanbul'u

geri alacağız” diye konuştu.

2023 seçimleri için de iddialı konuşan Kabaktepe, “Hiç
kimse şüphe etmesin. Zaferimiz çok yakın. Biz birlik, bera-
berlik içinde oldukça kimse bizi yenemez. O yüzden rahat
rahat söylüyorum. 2023 seçimlerini kazanacağız. Yine Erdo-
ğan'ı cumhurbaşkanı yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu
ülkenin bir kere daha başkanı yapacağız. Bizim için değil
milletimiz için yapacağız, ülkemiz için yapacağız” dedi.

Hiç kimse şüphe etmesin



S ilivri Belediyesi tarafından düzenlenen Orta-
köy Börek Festivali’nin 12’ncisi gerçekleşti-
rildi. Festival kapsamındaki Rober Hatemo

konseri ve eğlence programları, elim bir kaza so-
nucu genç yaşta hayatını kaybeden mahalle sakini
Fatih Koç’un vefatı nedeniyle ileri bir tarihe erte-
lendi. Yaşanan can kaybına kayıtsız kalmayan Silivri
Belediyesi, festivali halk oyunu gösterileri ve ‘Börek
Yarışması’ bölümleri ile gerçekleştirdi. Vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği ve maharetli hanımların
hazırladığı birbirinden lezzetli patriot böreklerinin
kıyasıya rekabetine sahne olan yarışmada, katılımcı-
lar 118 tepsi börek ile yarışma heyecanı yaşadı.

Üç yarışmacıya ödül

Jüri üyeleri; Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı
Öğretim Görevlisi Selma Keçeci, Sarı Ev Yemekleri
İşletmecisi Zerrin Otman ve Villa Restoran Mutfak
Şefi Ali Ekber Kepenek hazırlanan börekleri gö-
rüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi. Jüri
tarafından yapılan puanlamaya göre yarışmada bi-
rinci olan Fatma Binnaz tam altın, ikinci Hatice
Güler yarım altın, üçüncü Gülden Beyaz ise çeyrek
altın kazandı. Ayrıca dereceye giren üç yarışmacıya
Anadolu Hastanesinden check-up hediye edildi.
Üçüncü olan yarışmacıya ödülü MHP Silivri İlçe
Başkanı Zafer Yalçın, ikinciye Silivri Cumhuriyet
Başsavcısı Nihat Demir, birinci olan yarışmacıya ise
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından
takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye giren yarış-
macıları tebrik ederken, yarışmada emeği geçen her-
kese teşekkür etti. Festivalde sahne alan Mübadil
Otantik Halk Dansları Grubu ve Silivri Halk Dans-
ları Grubu’nun gösterileri izleyicilerin büyük beğeni-
sini topladı.

Rahmet diledi

Festivalin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Ortaköy Mahallesi’nde
muhtarlık yapan ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ge-
çirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Ferhan
Gülan’ı anarak başladığı konuşmasında, “Bugün

Silivri’nin örflerinin, adetlerinin yaşatıldığı, kültür
mirasının tanıtıldığı bir festivalde daha sizlerle bera-
beriz. Ortaköy Mahallemizde iki dönem muhtarlık
yapan ve Ortaköy’ün ağabeyi, duruşuyla, kişiliği ile
her zaman örnek, mümtaz bir şahsiyet olan, benim
de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum muhta-
rımız Ferhan Gülan ağabeyimize Cenabı Allah’tan
rahmet diliyorum. Festivaller kültür, sanat, tanıtım,
örf ve adetlerin yaşatılması, o şehirlerin tanıtılması
için çok önemli bir fırsattır. Festivallerin bir aya-
ğında bunlar varken bir ayağında da vatandaşların
eğlenmesi ve sosyalleşmesi var. Fakat geçtiğimiz
gün yaşanan elim bir trafik kazası nedeniyle Orta-
köy sakinlerimizden Koç ailesinin çok kıymetli ev-
latları Fatih Koç kardeşimiz aramızdan ayrıldı.
Duyduğum üzüntüyü ifade ederek ailesine ve ma-
halle sakinlerine başsağlığı dileklerimi buradan ilet-
mek istiyorum. Onun için biz bugün festivalimizin
meşhur patriyot böreği börek yarışması bölümünü
yapacağız. Folklor gösterileri ile bu akşamki festiva-
limizi nihayetlendireceğiz” dedi.

Büyük bir aileyiz

Konuşmasında Marka Kent hedefi için çalışmala-
rını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yıl-
maz, “Festivaller bir şehrin tanıtımında en önemli
unsurlardan biri olmasının yanında, örf ve adetleri-
nin yaşatılması, gelenek ve göreneklerinin bir son-
raki nesle aktarılması için önemli fırsatlardır.
Silivri’mizin kültürel tarihsel zenginlikleri saymakla
bitmez. Bugün de patriyot böreğinin unutulmaması
ve gelecek nesillere aktarılması için bu festivali dü-
zenlemiş bulunuyoruz. Sizden aldığımız güçle, ha-
nımefendilerden aldığımız enerji ile gençlerden
aldığımız dinamizmle Silivri’mize hizmet etmeye
devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle vereceğiz bu
şehri herkesin gıpta ile izlediği marka bir şehir haline
getireceğiz” diyerek konuşmasını Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin “Anı-
mız bir, adımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz.
Kuzeyden güneye, doğudan batıya tek bilek, tek yü-
reğiz. Biz Türkiye’yiz" sözleriyle tamamladı.

9GÜNDEM 27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

eglenCe 
ERTELENDI
Silivri Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Ortaköy
Börek Festivali’nin konser ve eğlence programları, mahalle
sakini Fatih Koç’un elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi
nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Festival, halk oyunu 
gösterileri ve ‘Börek Yarışması’ bölümleri ile gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü
kursiyerleri ve Mahalle
Evleri Kursiyerlerinin ha-
zırladığı stantlarının da
açıldığı ve vatandaşlara
börek ikramının yapıldığı
Ortaköy Börek Festiva-
li’ne; Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Eşi
Ezgi Yılmaz, siyasi parti
temsilcileri, belediye
meclis üyeleri, STK tem-
silcileri, muhtarlar ve va-
tandaşlar katıldı.
Festivalin sonunda Baş-
kan Yılmaz, protokol üye-
leri ile birlikte, yarışma
için hazırlanan böreklerin
tadına baktı. Program
günün anısına çekilen 
fotoğrafların ardından
sona erdi.

VATANDAŞLARA
BÖREK İKRAMI

Covid bitti 
derdi kaldı
REVAK Vakfı Genel Kurulu ve TURDER ilk Yönetim Kurulu Eser Premium
Otel'de gerçekleştirildi. REVAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
Özgöker, Covid-19’un ekonomik alanda olumsuz yansımalarının
dünyada ve Türkiye'de daha yeni yeni hissedilmeye başlandığını belirtti

REVak Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Özgöker; Covid-
19’un ekonomik ve sosyal etkile-

rinin olumsuz yansımalarının dünyada ve
Türkiye'de daha yeni yeni hissedilmeye
başlandığını belirtti. Özgöker, dünyada ve
ülkemizde hissedilen bu durumun kaçınıl-
maz olarak yeni ekonomik modellere ve
radikal değişimlere işaret ettiğini belirterek,
ekonomiye yön veren STK’ların sorumlu-
luk alşması gerektiğini söyledi. 
Özgöker; "Görünen o ki iklim değişimi ve
karbon salınımı ile bozulan ekosistemin
yeniden inşası konusu AB için artık ol-
mazsa olmaz bir noktaya gelmiştir. Yeşil
Kuşak diye adlandırılan bu çerçeve, AB ve
Avrupa ülkeleri ile iş yapmak isteyen Türk
yatırımcıları belirli koşullara sevk edecektir.
Bu şartları tesis etmelerinde ve rekabeti
‘yeni ekosisteme akredite’ etmelerinde
REVAK gibi kurumların misyonuna büyük
ihtiyaç duyulacaktır. Sadece iklim değişimi

değil, aşırı kalabalıklaşma ile beraber eko-
nomiyi buluşturan kongre merkezleri de
artık işlevini göremez noktaya gelmiştir. En
büyük örneği olan Lütfü Kırdar Kongre
Merkezi'nin bu anlamda Büyükçekmece
gibi ‘yeni yatırımlara kucak açan ve fırsat-
lar barındıran’ lokasyonlara taşınması dü-
şünülmelidir. 
Bu ve benzer değişimlere ve gelişimlere
bizim gibi STK’lar ve yöneticileri liderlik
etmeye, belediyeler ve yatırımcıları buluş-
turmaya hazırdır" açıklamasını yaptı. Öz-
göker, 22 yıllık Rekabet Kurumu Vakfı'nın
yeniden yapılanma sürecinde Rekabet
Vakfı (REVAK) Rekabet Vakfı olarak yeni-
den yapılandırıldığını ve Genel Merkezin
Ankara’dan İstanbul’a taşındığını belirtti.
Genel Kurul, yeni yönetim kurulu üyeleri-
nin belirlenmesi ve görev dağılımının ya-
pılması, 2022 ve 2023 hedef ve çalışma
planlarının karara bağlanması ve toplu fo-
toğraf çekimi ile sona erdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, 58 hekimin katılı-
mıyla bakanlıkta 6 buçuk

saat süren toplantıda sunum yaptı.
Hekimlerin yaşadığı sıkıntı ve çözüm
önerilerini sıralayan Koca, "Farklı
sağlık kurumlarında, farklı konumlar
ve uzmanlık dallarında farklı bakış
açılarına sahip hekimler olarak bir
araya geldik. Bugün çoğumuzun
büyük oranda mutabık kalacağımıza
inandığım bir yeni realite üzerinde
duracağız. Bu yeni realite açıklığa ka-
vuştuğunda taşıyıcı unsurunu hekim-
lerin oluşturduğu bir yapının
toplamında yasalarla güvenceye alın-
mış bir değişim olduğunu göreceğiz.
Yıldırıcı, umut kırıcı, örseleyici tecrü-
belere yol açan, iyi bir yere varmaya-
cağı açıkça görülen bir mecra terk
edildi. Şu an için bazılarımıza sis
içinde gibi görünse de mesleğin yeni
bir icra zemini oluşuyor. Bazı zorluk-
lar yine olacak ama şevk kırıcı, insanı
meslek seçimiyle hesaplaşmaya ite-
cek sorunlar gündemden düşecek"
dedi. 

Büyük resme bakılmalı

"Büyük resme baktığımızda devletin,
hekimi için yeni bir politika geliştir-
diği sonucuna sanırım kolayca vara-
cağız" diyen Koca, "Bizim için ana
başlıklarıyla; hep gündemimiz olan
şiddet, malpraktis, emeklilik, mali
haklar. Bu başlıklara ön planda
odaklandık. Şiddete karşı biz ne yap-
tık; burada ön planda şiddetle ilgili
2018 yılında temel kanunda bir deği-
şiklik yaptık. Burada iş yerinde ifade-
lerin alınacağı özel ve kamu ayrımı
yapmadan yine ceza artırımını bu-
rada görüyoruz. Özellikle hekimliğin,
mesleğin, avukatlarla sigorta şirket-
leri arasına sıkıştığı bir dönem yaşa-
nıyor. Bizde de benzer yaklaşımın
geliştiğini hepimiz görüyoruz. 10 yıl-
lık zaman diliminde yaptığınız bir iş-
lemin karşınıza her an çıkabileceği
bir durumdan bahsediyoruz. Dolayı-
sıyla hekimin mesleğini icra edeme-
diği bir noktaya doğru gidiyoruz"
açıklamasını yaptı. 

YENi BiR iCRA
zemini
oluşuyor

Kelepçeliyken dişim çekildi!
Gezi dava-
sında 18 yıl
hapis cezası

alan ve Bakırköy Kadın
Kapalı Ceza İnfaz Kuru-
mu’nda tutuklu bulunan
Mücella Yapıcı cezaevin-
den götürüldüğü muaye-
neleri yazdı. Yapıcı, bütün
muayenelere kelepçeli
götürüldüğünü ve diş he-
kiminde bile kelepçenin
çıkarılmadığını aktardı.
Yapıcı, Beyoğlu Göz Has-
tanesi Retina Kliniği’nde
ve Sadi Konuk Hastanesi
Kalp ve Damar Bölü-
mü’nde muayanelerinin
kelepçeli halde yapıldı-
ğını,  Okmeydanı Diş
Hastanesi’nde de kelep-
çeliyken dişinin çekildi-
ğini yazdı. Yapıcı, "Ben
yine Deontoloji, kelepçe,
sorumluluk, hasta hakkı
vb. derken, “ben kelep-
çeyi görmedim” dedi.
Haklı tabii onca süre bir
kez dahi yüzüme bak-
madı" tepkisini gösterdi. 



T ürkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmaya
Yönelik Stratejiler ve Araçlar Proje-
si’nin (TurkuazLab) sonuçlarının tartı-

şıldığı, “Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları:
Deneyimler ve Arayışlar” başlıklı konferans
dün İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul
Kampüsü’nde düzenlendi. 2020’nin Mart
ayında başlayan TurkuazLab Projesi Marshall
Fonu (GMF) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (BİLGİ-Göç) işbirliğinde, İsveç Ulus-
lararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (SIDA)
finansal desteği ile yürütülüyor. TurkuazLab
Projesi, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve
bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık
yaratmayı; Türkiye’de insan hakları, sosyal
uyum ve ötekine saygının hâkim olduğu bir
ekosisteme katkı sağlamayı hedefliyor. Bu
amaçla proje kapsamında sivil toplum, aka-
demi, medya ve ilgili aktörleri kutuplaşmayı
azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmaya
yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Projenin so-
nuçlarının paylaşıldığı konferansta kutuplaş-
manın eğitim, medya, sanat, sivil toplum gibi

farklı alanlardaki yansımaları ve çözüm öneri-
leri tartışıldı. 

Demokrasi zarar görüyor 

Konferansın açış konuşmasını yapan Mars-
hall Fonu (GMF) Ankara Ofisi Direktörü
Özgür Ünlühisarcıklı, “Kutuplaşma dediğimiz
zaman sadece ülkemizde olan bir meseleden
bahsetmiyoruz. Kutuplaşma günümüze özgü
bir problem de değil. İletişim teknolojilerinin,
sosyal medyanın gelişmesi ve bireyler arasın-
daki dolaylı etkileşimin artması hem kutuplaş-
mada bir çarpan etkisi yarattı hem de onu
daha görünür bir hale getirdi. Kutuplaşma
dünyada birçok ülkede önemli bir sorun ha-
line geldi; çünkü katılımcı ve çoğulcu demok-
rasilerin temelini erozyona uğratıyor.
Çoğunlukçu ve popülist siyasetin önünü açı-
yor, toplumları kötücül etki operasyonlarına
karşı açık hale getiriyor, sosyal sermayeyi dü-
şürerek toplumsal etkileşimin, işbirliğinin ma-
liyetini artırıyor. Ülkelerin kalkınmasını dahi
sekteye uğrattığını söyleyebiliriz” dedi. İsveç
Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)

Program Yöneticisi Ebru Ağduk ise “Dün-
yada kutuplaşmanın arttığı, hoşgörünün azal-
dığı bir eğilim giderek artıyor. Kendimize reva
gördüğümüz hakları başkasına reva görmedi-
ğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden de
bu projeyle edinilen araçları önemsiyoruz. Her
bireyin kutuplaşmadaki payını anlayabilmesi
bizim için oldukça önemli. SIDA olarak top-
lumda farklı yerlerde duran bireyleri bir araya
getirebilecek girişimleri, fırsatları daha çok
desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ortak akıl üretmek şart

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ise “Turkuaz-
Lab Projemizin çıkış noktası farklılıkların kar-
şılaşması, evlerimizin kapılarını açmak,
ötekiyle korkmadan temas edebileceğimiz im-
kânlar yaratmaktı; ancak bunu amaçlarken
projemiz pandemi sürecine denk geldi. Turku-
azLab olarak kutuplaşmaya tek başına çöze-
meyeceğimiz bir sorun olarak baktık ve bir
ekip olarak çalıştık. Hiçbirimizin elinde sihirli

bir
değ-
nek
yok.
Bugün

hem
Türkiye

hem de
dünya için

ortak akıl üret-
mek zorundayız. Kutup-

laşmayı besleyen algıları değiştirmeden,
beraber yürümeye dair bir kaygı taşımadan,
öteki olarak gördüklerimizin temel haklarını
kendi hakkımız gibi görmeden bu doğrultuda
ilerleyebilmenin mümkün olmadığını biliyo-
ruz” diye konuştu.

Kutuplaşma küresel bir salgın

Kutuplaşmanın toplum içerisinde zaman
zaman inkar edilen bir kavram olarak öne çık-
tığını belirten TurkuazLab Bilimsel Koordina-
törü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emre
Erdoğan, “Kutuplaşma olmazsa siyaset
olmaz diyenler, kutuplaşmanın etkilerini yakıcı
bir şekilde hissetmiyor olabilirler. Elbette her-
kesin fikirleri ayrı olabilir. Ancak kutuplaşma
insanlar arasında bireysel bir sorun olarak da
ortaya çıkıyor.  Bizim üzerinde durduğumuz,
bireyler arası kutuplaşma, hatta siyasal ve
duygusal kutuplaşma. Bu bizim bir arada ya-
şamamızı engelliyor ve engellemeye devam
edecek. Bu büyük bir sorun ve küresel bir sal-
gın” açıklamasında bulundu. 

Sanat en güzel araç

Sanatın kutuplaşmaya karşı birleştirici özelli-
ğini vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi İle-

tişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Er-
hart ise “Sanat izleyici, dinleyici olarak bizi
birleştirici bir ortamda var edebiliyor. Bir kon-
sere gidip, çok farklı görünen, ideolojileri çok
farklı olan insanlar, aynı şarkılara aynı coş-
kuyla eşlik edebiliyor. Aynı oyunlara birlikte
gülebiliyoruz. Bu çok değerli ve kutuplaşmayı
aşmak için kritik önem taşıyor” dedi. 

Empati tek başına yetmez

Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık
Tüzün ise okullarda farklı arka planlardan
gelen öğrencilerin bir arada bulunmasının ku-
tuplaşmaya müsait bir ortamı da beraberinde
getirebileceğine dikkat çekerek sınıfta bulunan
eğitimcinin tutumunun kutuplaşmayı aşabil-
mek için önemli olduğunu söyledi. Tüzün,
“Eğitimin potansiyeli bu alanda da çok yük-
sek. Her çocuğun, her öğrencinin değerli his-
settiği ve kabul gördüğü bir yapı gerekiyor.
Kapsayıcı eğitim doğrultusunda bu yapıların
şekillenmesi önem taşıyor” dedi. Tüzün, “Sos-
yal duygusal öğrenmenin temel yeterliliklerin-
den biri sosyal farkındalık, diğeri de ilişki
becerileri. Bu ikisi de doğrudan uzlaşı, bir
arada yaşam ve diyalog kültürüne hizmet
eden yetkinlikler. Empati de tek başına yeterli
değil. Empati yalnızca kendi gibi düşünenlere
yöneltildiğinde, kutuplaştırmayı artırıcı bir etki
de yaratabiliyor. Bu nedenle empatiyi destekle-
yen hak temelli duruşlara ihtiyaç var” açıkla-
masında bulundu.

Medyanın rolü de önemli

Türkiye’de medya ile kutuplaşma ilişkisinin
çok katmanlı bir sorun olduğunu belirten Ga-
zeteci Afşin Yurdakul ise medyanın iş modeli,
reklam ve reyting döngüsünün kutuplaşmayı
tetikleyen bir ortam yarattığını dile getirdi. Ku-
tuplaşmanın yalnızca Türkiye’de yaşanmadı-
ğını, ABD’de ve Batı ülkelerinde de mevcut
olduğunu belirten Yurdakul “ABD’de duygu-
sal kutuplaşmadaki tırmanış ‘partizan kablolu
televizyon kanallarının’ medya dünyasına gir-
işleriyle aynı döneme denk geldi.  Medyada
partizan içeriğe maruz kaldıkça dünyayı gör-
düğünüz nokta şekilleniyor ve kişiler kendile-
rini rahat hissettikleri konfor alanlarından
çıkmıyorlar” dedi. 
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TURKUAZLABProjesi kapsamında 2020
yılında 29 ilin mahalle ve köylerinde
Türkiye’nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil
eden 4006 kişiyle “Türkiye’de Kutuplaş-
manın Boyutları 2020 Araştırması” yü-
rütüldü ve Eylül 2021 itibarıyla
Türkiye’nin on farklı ilinde il çalıştayları
gerçekleştirildi. Projenin sonuçları “Ku-
tuplaşmayı Nasıl Aşarız?” başlıklı ki-
tapla açık erişim olarak okuyucuyla

buluştu. Kitabın ve araştırma sonuçları-
nın TurkuazLab websitesinde paylaşıldı-
ğını söyleyen proje ekibinden İstanbul
Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Erçe-
tin, “Proje kapsamında oyunlaştırılmış
çevrimiçi eğitim araçları hazırladık.
Fanus Oyunu, Tahmin Oyunu ve 
KAÇİ: Kareliler ve Çizgililer Ülkesi
oyunlarıyla kullanıcıların kutuplaşmaya

yönelik tutumlarına ya da
yakın çevrelerine eleştirel bak-
masını ve farkındalık kazan-
masını amaçlıyoruz. Oyunları
zihniyet değişimini mümkün
kılan bir müdahale aracı ola-
rak görüyoruz” dedi. 

Türkiye’de Kutuplaşmayı 
Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve

Araçlar Projesi’nin
(TurkuazLab) “Kutuplaşmayı

Aşmanın Yolları: Deneyimler ve
Arayışlar” başlıklı kapanış
konferansı, İstanbul Bilgi

Üniversitesi santralistanbul 
Kampüsü’nde gerçekleşti. 

Projenin sonuçlarının 
açıklandığı konferansta

kutuplaşmanın eğitim, medya,
sanat ve sivil toplum gibi farklı

alanlardaki yansımaları ve
çözüm önerileri tartışıldı 

KUTUPLASMAYA
CARE ARADILAR!

Konferansta konuşan 
Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci 
“TurkuazLab Projemizin çıkış 

noktası farklılıkların karşılaşması,
evlerimizin kapılarını açmak, 

ötekiyle korkmadan temas edebile-
ceğimiz imkânlar yaratmaktı; ancak
bunu amaçlarken projemiz pandemi

sürecine denk geldi. TurkuazLab 
olarak kutuplaşmaya tek başına 

çözemeyeceğimiz bir sorun 
olarak baktık ve bir ekip 

olarak çalıştık” dedi.

Farkındalık yaratmak istediler



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Putin: Dünya için tedbir alacağız

İran görüşmeye hazır

BİDENBİDEN
dediğinidediğini
yaptıyaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana 
nükleer müzakereleri kapsamında başkent Tahran’a 
gelen Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi

ABD’de Başkan Joe Biden, silah satışına kısıtlama-
lar getiren yasa tasarısını imzaladı. Biden, ABD’de 
yıllardır beklenen bazı düzenlemeleri içeren bu 
yasanın “çok fazla hayat kurtaracağını” söyledi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lau-
terbach, federal ve eyalet sağlık 
bakanlarının katıldığı iki günlük 

bir konferansın ardından yaptığı açıklama-
da, sonbahar ve kış aylarında şiddetli bir 
koronavirüs dalgasının beklenmesi gerekti-
ğini söyledi. Alman yetkililer, sonbahar için 
somut koruyucu önlemleri görüşmek üzere 
Temmuz ayında yeniden bir araya gelmeyi 
planlıyor. Almanya’da yapılan kamuoyu 
araştırmaları da önlemlerin artırılmasına 
çoğunluğun destek verdiğini gösteriyor. 
ARD-Deutschlandtrend anketine göre 65 
yaş üstü kesimin yüzde 77’si, 18-34 yaş arası 
kesimin ise yüzde 48’i bu maske zorunlulu-
ğunun kapsamının genişletilmesini olumlu 
buluyor. Ülkede maske şu anda sadece 
toplu taşıma araçlarında zorunlu.

Ücretsiz korona testleri kaldırılıyor
Almanya’nın korona ile mücadele politika-
sının önemli bir kısmını da bu ayın sonunda 
kaldırılacak olan ücretsiz korona testleri 
oluşturuyor. Halihazırda, test merkezlerin-
de eğitimli personel tarafından herhangi 
bir sebep ya da belirti olmaksızın haftada 
en az bir hızlı test yaptırma hakkı bulunu-
yor. Bunun Temmuz ayından itibaren nasıl 
devam edeceği ise henüz belli değil. Vaka 
artışlarının beklendiği sonbaharda Alman-
ya’da yeni bir aşılama kampanyasının da 
başlatılması bekleniyor. Mevcut araştırma-
larda 60 yaş ve üzeri kişiler için dördüncü 
aşılamanın yüksek fayda sağladığına dair 
kanıtların arttığını söyleyen Sağlık Bakanı 
Lauterbach, aşı olmak isteyen herkese bu 
imkanın sağlanması gerektiğini kaydetti.

EMA yeni bir aşıya onay verdi
Bu arada Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fran-
sız-Avusturya şirketi Valneva’nın korona 
aşısını onayladı. Valneva’da inaktif (ölü aşı-
lar) denilen klasik grip aşılarına benzer bir 
teknoloji kullanmakta. Normal buzdolapla-

rında saklanabilen bu aşı 18 ila 50 yaştaki-
lere uygulanabiliyor. Valneva ile birlikte 
AB’de artık koronavirüse karşı onaylanan 
aşı sayısı altıya yükselmiş oldu. Araştırma-
cılar da korona aşısı sayesinde kaç ölümün 
önlendiğini hesapladı. Buna göre, aşılar 
sadece ilk yılında dünya çapında yaklaşık 
20 milyon Covid-19 kaynaklı ölümünü en-
gelledi. Londra’daki Imperial College’dan 
araştırmacıların The Lancet tıp dergisinde 
yayımlanan araştırmasına göre, bu durum 
aşı yapılmadığı takdirde beklenen ölüm 
sayısını yarıdan fazla azalttı.

Korunmaya devam edin
Berlin Charité Hastanesi Viroloji Enstitüsü 

Direktörü Christian Drosten de insanları 
yazın da koronavirüs bulaşmasına karşı 
uyarıyor. Drosten, haftalık haber dergisi 
Spiegel’e verdiği demeçte, “Uzun Covid 
riski nedeniyle de hastalanmaktan mümkün 
olduğunca kaçınmaya devam etmelisiniz” 
dedi. Drosten, Eylül ayı gibi erken bir 
tarihte vaka sayılarının yeniden çok yüksek 
olmasından endişe ediyor. Almanya’da 
Omikron’un alt varyantı olan BA.5 şu anda 
baskın durumda. Robert Koch Enstitü-
sü’nün (RKI) Covid-19 ile ilgili haftalık 
raporuna göre, rastgele bir örneklemdeki 
oran yüzde 50 seviyesinde. Ancak bilgiler 
bir önceki haftaya ait ve şu anda daha yük-
sek olduğu varsayılabilir. DHA

ALMANYA TEKRAR ALMANYA TEKRAR 
ONLEM ALACAKONLEM ALACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile dünya gübre piyasasında müşterilerinin tüm ihti-
yacını karşılamak için kendilerine bağlı olan tüm önlemleri alma konusunda anlaştıklarını bildirdi

ABDULLAHİYAN 
ile Borrell, Dışişleri 
Bakanlığı’nda gerçek-

leşen görüşmenin ardından 
ortak basın açıklaması 
yaptı. Borrell ile olumlu 
ve kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini belir-
ten Abdullahiyan, İran’ın 
talepleri hakkında derin-
lemesine ve ayrıntılı görüş 
alışverişinde bulunduklarını 
ifade etti. Abdullahiyan, 
“Borrell’e önümüzdeki gün-
lerde müzakerelere yeniden 
başlamaya hazır olduğumu-
zu belirttik. Umuyoruz ki 
bu sefer Amerikan tarafı, 
müzakerelere giden yolda 
ve anlaşmanın son nokta-
sına varılmasında gerçekçi 
ve adil adımlar atacaktır.” 

açıklamasında bulundu. 
İran için önemli olanın 
2015’te varılan anlaşmanın 
ekonomik faydası olduğu-
nu belirten Abdullahiyan, 
“Bizim ekonomik çıkarımızı 
etkileyebilecek hiçbir konu 
hükumet tarafından kabul 
edilmeyecektir.” dedi. İranlı 
Bakan yeniden başlayacak 
olan müzakere sürecindeki 
sorunları ve anlaşmazlıkları 
aşmaya çalıştıklarını ifade 
etti. Borrell ile nükleer 
görüşmeler dışında bazı böl-
gesel meseleleri de konuş-
tuklarını söyleyen Abdulla-
hiyan, Ukrayna’daki savaş, 
Yemen, Suriye, Afganistan 
ve Filistin meseleleri hak-
kında da fikir alışverişinde 
bulunduklarını aktardı.

PUTİN, Belarus Cum-
hurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile St. Peters-

burg’da bir araya geldi. Görüş-
menin başında yaptığı konuşma-
da Putin, Rusya ve Belarus’un 
dünya piyasasının en büyük 
gübre tedarikçisi olduğunu ha-
tırlattı. Dünya piyasası ve sürekli 
müşterilerin gübre ihtiyaçları-
nın karşılanması konusunu ele 
almak istediğini belirten Putin, 
dünya gübre ticaretinin yüzde 

15’ine, bazı gübre türleri için 
de yüzde 25 pazar payına sahip 
olduklarını anımsattı. Vladimir 
Putin, “Gübre eksikliği elbette 
gelecek yılki hasat beklentilerini 
azaltıyor. Bütün bunlar çok üzü-
cü. Biz ve sizinle (Belarus ile) tü-
keticilerimizin, müşterilerimizin 
taleplerini karşılamak için bize 
bağlı olan her şeyi yapma ve tüm 
önlemleri alma konusunda an-
laştık.” ifadesini kullandı. Rusya 
ve Belarus’un, tahıl sevkiyatıyla 

ilgili sorunlarının olmadığına 
işaret eden Putin, müşterilerin 
ihtiyacını gidermek için lojistik 
konusunu detaylı ele almak 
gerektiğini belirtti. Rusya’nın 
geçen yıl dünya pazarına 40 
milyon ton tahıl tedarik ettiğini 
hatırlatan Putin, gelecek yılki 
hasat dönemine kadar 50 milyon 
tondan fazla teslimat yapmaya 
hazır olacaklarını söyledi. Putin, 
Belarus’un tahıl üretimini bu yıl 
artırdığını dile getirdi.

PUTİN
hurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile St. Peters-

ABDULLAHİYAN 
ile Borrell, Dışişleri 
Bakanlığı’nda gerçek-

SON dönemde Teksas 
ve New York eyalet-
lerinde yaşanan silahlı 

saldırılarla sarsılan Amerika 
Birleşik devletleri’nde (ABD) 
silah satışına bazı kısıtla-
malar getiren yasa tasarısı, 
Başkan Joe Biden’ın imza-
sıyla yürürlüğe girdi. Biden, 
imzaladığı tasarıyla “çok fazla 
hayat kurtarılacağını” söyledi. 
Beyaz Saray’da açıklamalarda 
bulunan Biden, “Bu yasa iste-
diğim her şeyi kapsamasa da 
uzun zamandır talep ettiğim 
hayat kurtaracak eylemleri 
içeriyor” ifadesini kullandı. 
Biden, ABD’de son dönemde 
üst üste yaşanan silahlı sal-
dırılarda ölenlerin ailelerini 
kastederek, “Bize gönderdik-
leri mesaj, ‘Bir şey yapın’ idi. 
‘Tanrı aşkına, sadece bir şey 
yapın’. Ve biz de bugün bunu 
yaptık” dedi. Yeni yasa, aile 
içi şiddetten sabıkası olan ya 
da gençliğinde ciddi bir suç 
işlemiş olan kişilerin silah 
sahibi olmasını zorlaştırıyor. 
Yasa ayrıca silah satın almak 
isteyen 21 yaşın altındaki bi-
reylerin geçmişine dair ince-
lemelerin sıkılaştırılmasını ve 
tehdit olarak değerlendirilen 

kişilerin silahlarına yetkililer-
ce el konmasını kolaylaştırı-
yor. Yasa uyarınca ABD’de 
okul güvenliği, şiddet önleme 
ve akıl sağlığı programlarına 
da 13 milyar dolar kaynak 
ayrılacak.

30 yıl sonra bir ilk

Yürürlüğe giren yasa, De-
mokratların yıllardır talep 
ettiği ancak Cumhuriyetçile-
rin karşı çıktığı birçok kısıtla-
mayı içermese de Kongre’nin 
silah satışıyla ilgili tedbirler 
konusundaki eylemsizliğini 
sonlandırması açısından 
önem taşıyor. Yasa ayrıca, 
saldırı silahlarının satışına 10 
yıllığına yasak getiren 1994 
tarihli yasadan beri Kong-
re’nin silahlı şiddete karşı 
aldığı en ciddi önlem olarak 
tarihe geçti. Söz konusu 
yasak 2004’te yürürlükten 
kalkmıştı. Başta Biden olmak 
üzere Demokratlar, saldırı 
tüfeklerinin yeniden yasak-
lanması, yüksek kapasiteli 
şarjörlerin satılmaması ve 
silah almak isteyen herkesin 
geçmişinin incelenmesi gibi 
önlemlerin de alınmasını 
istiyor.

SON 
ve New York eyalet-
lerinde yaşanan silahlı 

EKVADOR’DA Cum-
hurbaşkanı Guillermo 
Lasso, ülke genelinde 

devam eden protestolar 
nedeniyle 1 haftadır 6 kentte 
uygulanan olağanüstü hali 
(OHAL) kaldırdı. Karar, 
protestolarını sürdüren 
yerliler ile hükümet yetkili-
leri arasında gerçekleştirilen 
görüşmenin ardından açık-
landı. Ülkede 18 Haziran’da 
6 kentte uygulamaya konulan 
OHAL bugün itibarıyla kal-

dırıldı. 
Ulusal 
Meclis 
Başkanı 
Virgilio 
Saqu-
icela, 

ülke çapına yayılan grevin 
sonlandırılması için yerliler 
ile hükümet arasında diyalog 
komisyonu kurulabileceğini 
belirtti. Başta yerliler olmak 
üzere binlerce kişi, eğitime 
daha fazla bütçenin ayrılması, 
akaryakıt fiyatlarının düşü-
rülmesi ve tarım ürünleri fi-
yatlarının kontrol altına alın-
ması gibi taleplerle yaklaşık 
2 haftadır gösteriler düzenli-
yor. Lasso hükümetine karşı 
düzenlenen protestolarda 
şimdiye kadar 5 protestocu-
nun öldüğü, 18’i ağır 200’den 
fazla göstericinin yaralandığı 
bildirildi. Cumhurbaşkanı 
Lasso ise gösterileri, hükü-
metine yönelik darbe girişimi 
olarak değerlendiriyor.

EKVADOR’DA 
hurbaşkanı Guillermo 
Lasso, ülke genelinde 

Ekvador normalleşiyor

RUS FÜZELERİ KİEV’İ VURDU

Almanya’da korona vakalarında yeniden artış gözlenirken yetkililer de son-
baharda yeni virüs dalgasına karşı alınacak önlemleri görüşmeye başladı

RUSYA’NIN Ukrayna işgali 
dördüncü ayını doldururken, Rus 
füzelerinin Pazar sabahı başkent 

Kiev’de bir yerleşim yerini vurduğu haber 
veriliyor. Şehirde sabah 06:30 sıralarında 
dört patlamanın duyulduğu ve yarım saat 
süren hava saldırısı sirenlerinin çaldığı bil-
dirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko 
Telegram’dan yaptığı açıklamada Şevçen-
kivski bölgesinde birkaç patlama olduğunu 
söylerken, ambulansların ve kurtarma 
görevlilerinin olay yerine intikal ettiğini ve 
enkaz altında kalanları kurtarma çalışma-
larının başladığını kaydetti. Enkazı ziyaret 
eden Kliçko, enkaz altında bulunanlar 
olduğunu ve enkazın altından yedi yaşında 
bir kız çocuğunun kurtarıldığını söyledi.
Kliçko bunun 28-30 Haziran NATO zirvesi 
öncesinde “Ukraynalıların gözünü korkut-

mak” amaçlı olduğunu söyledi. Ukraynalı 
milletvekili Oleksiy Gonçarenko Teleg-
ram’da Rusya’nın Kiev’e 14 füze fırlattığını 
söyledi. Ukrayna acil durum görevlileri 
füze saldırısı sonucu dokuz katlı bir binada 
da yangın çıktığını açıkladı. Kiev’de bu tür 
bir füze saldırısının en son 5 Haziran tari-
hinde yaşandığı belirtiliyor.

Rusya ilerliyor
Bu arada, Rus güçleri de Luhansk bölge-
sinde kalan son kalan toprakları da almaya 
çalışıyor. Rusların Cumartesi günü Ukray-
na’nın doğusundaki Severodonetsk ken-
tini ve yüzlerce Ukraynalı asker ve sivilin 
saklandığı kimya fabrikasını ele geçirdiği 
bildirildi. Cumartesi günü Rusya’nın ayrıca 
Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine düzinelerce 
füze fırlattığı bildiriliyor. Ülkenin doğusun-

daki Luhansk bölgesindeki Severodonetsk 
ve Lısıçansk şehirleri Donbas’ın tama-
mını ele geçirmeyi amaçlayan Rusya’nın 
saldırılarının hedefinde. Lısıçansk’ın ele 
geçirilmesi ile Rus güçleri eyaletteki bütün 
büyük yerleşim bölgelerini kontrol altına 
almış olacak. Bunun Rusya’nın Donetsk ve 
Luhansk’tan oluşan Donbas’ın tamamını 
ele geçirme hedefi bağlamında çok önemli 
bir adım olacağı belirtiliyor. Donbas’taki 
diğer bölge Donetsk’in yarısı Rusya yanlısı 
ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyor.   

Rus füzelerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir yerleşim yerini vurduğu bildirildi. Kiev Beledi-
ye Başkanı Vitali Kliçko beş kişinin yaralandığını ve enkazın altında kalanların olduğunu açıkladı

RUSYA’NIN 
dördüncü ayını doldururken, Rus dördüncü ayını doldururken, Rus 
füzelerinin Pazar sabahı başkent 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Nureddin Nebati, 
Hazine ve Maliye 
Bakanı olalı 6 ay 

oldu. Nebati göreve gel-
dikten kısa bir süre son-
ra, “Bir uyuyun altı ay 
sonra uyanın Türkiye’de. 
Çok farklı noktalarda 
olacağız” demişti. Ne-
bati’nin 6 aylık döneminde vaat edi-
lenin tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 
Bu tür açıklamaları “zaman kazanma 
çabası” olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Dostlar; bakınız. ‘Kayış sıyırdı’ diye 
bir laf vardır, aynen öyle devam edi-
yor. Bir kaosa doğru gidiyor ülkemiz. 
Buna dur demek zorundayız. Bakın 
bir yanda ekonomi diğer yanda 
gıda krizi öte yanda Mülteci belası. 
Mültecilerle mücadele konusunda 
nerede olduğumuzu İçişleri bakan 
yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı. 
İsmail Çataklı, Acı gerçeği “2016’dan 
bu yana Türkiye’ye gelen ve kayıt 
altına alınan 122 bin Suriyeli ortada 
yok. Aradık taradık yoklar’ sözleriyle 
dile getirdi.

Düşen bir şey yok ki

Bu ülkede maalesef düşen hiç bir şey 
yok. Tam tersi, arttı. Düşüremezler 
de. O kabiliyete sahip değiller çünkü. 
Şimdi önümüzdeki Mart ayına tarih 
vermişler. Mart’ta da bir şey değiş-
meyecek ki. Mart’a kadar eğer insan-
lar açlıktan ölmezse, Haziran’daki 
seçimlerde gereken yapılır. Zaman 
kazanma taktiği. Başka bir şey değil. 
Şu an bir seçime gitseler çok büyük 
bir yenilgiyle kaybedecekler. Onların 
da kendilerine göre bir hesapları 
kitapları vardır. Ne düşünüyor-
lar bilemem. Ama gidecekler. Bu 
ertelemelerin yapılmasının sebebi, 
zaman kazanmak. (İşe yarar mı?) 
Hiç sanmıyorum.

122 bin Suriyeli kayıp, bulamadık

İçişleri Bakan Yardımcısı İsma-
il Çataklı, TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu üyelerine sığınmacılar, 
yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı 
konularında bilgi verdi. Çataklı top-
lantıda bir itirafta bulundu. 122 bin 
Suriyeli’nin adreslerinde olmadığını 
söyledi. İsmail Çataklı şöyle konuştu: 
“Bizdeki 3 milyon 760 bin Suriyeli 
maksimum rakamdır. 8-10 milyon 
şehir efsanesidir. Bunun içerisinde 
askıya aldığımız 122 bin kişi de var. 
Bunları iki yıldır aradık, taradık, 
hiçbir yerde bulamadık, adreslerine 
gidip baktık, yoklar. Hiçbir kurumla 
temas etmediler, işlem yapamasınlar 
diye askıya aldık. 2016’dan bu yana 
667 bin 854 kişi batıya geçiyor, tek 
tek kontrol ettik. Şu anda yerinde 
olmadığını tespit ettiğimiz de var. 
Suriyelinin Türkiye’de kayıtsız olma 
ihtimali sıfırdır.”  CHP Kırklareli 
Milletvekili Türabi Kayan ise yaptığı 
açıklamada, “Geçen hafta Kırkla-
reli’de sınırdan 20 kilometre uzakta 
yolda yürüyen kaçaklara rastladım. 
Binlerce kilometreyi aşıp burala-
ra kadar geliyorlar. Bulgaristan’a 
geçememişler İstanbul’a gidiyorlar, 
jandarmaya haber verdim” dedi. 
Çataklı, 2016’dan bu yana 39 bin 319 
göçmen kaçakçısının yakalandığını 
da açıkladı. Ancak bunlardan sadece 
9 bin 459’u tutuklandı. 29 bin 860’ı 
serbest kaldı. Çataklı, “2016’dan bu 
yana yakalama sayısı 1 milyon 246 
bin 376 oldu. Bu yıl da şu an itiba-
rıyla yakalama sayısı 110 bin 968’e 
ulaştı. 35 bini sınır dışı edildi” diye 
konuştu.

Nereden nereye geldik?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 
Kasım 2021’de katıldığı bir televiz-
yon programında yaptığı açıklamada 
Türkiye’nin ‘yeni ekonomi modeline’ 
geçtiğini ilan etmişti. Erdoğan, “Yeni 
ekonomi modeliyle, yüksek faiz 
vererek sıcak para çekme politika-
sını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük 
faizle, üretimi ve ihracatı destekle-
yeceğiz” demişti. Ardından 2 Aralık 
2021 günü Hazine ve Maliye Baka-
nı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. 
Elvan’dan boşalan koltuğa Bakan 
Yardımcısı Nureddin Nebati atandı. 
Nebati göreve geldikten kısa bir süre 
sonra ise şunları söyledi: “Hani şöyle 
hayal edersiniz ya ‘Bir uyusam da altı 
ay sonra uyansam’ diye… Bir uyuyun 
altı ay sonra uyanın Türkiye’de Çok 
farklı noktalarda olacağız.” Ancak  
Dostlar; ‘Kayış sıyırdı’ diye bir laf 
vardır, aynen öyle devam ediyor. 
İktidardan umut kalmadı. Bir defa 

israf olmayacak, tasarruf olması şart. 
Hırsızlık olmayacak, hırsızlığa göz 
yumulmayacak. Kendin de yapma-
yacaksın, kimseye de yaptırmayacak-
sın.  “Fiyatlar düşer mi? “ Düşmez. 
Her gün zamlarla devam ediyoruz. 
Günden güne içinden çıkılamaz bir 
hale geldi ekonomi. Onlar da ipin 
ucunu kaçırmış vaziyetteler. Umut 
aşılamak istiyorlar kendi kitlelerine. 
Ne işe yarayacak? Onlar da aslında 
ne yaptıklarını, ne yapacaklarını 
bilmiyorlar. Bir kaosa doğru gidiyor 
ülke. Sonunda bu noktaya geldi ülke. 
Getirdikleri nokta burası oldu.”

Çöküş ve tükeniş dönemi

Düne kadar kendisini ‘halkın hizmet-
kârı’ olarak tanımlayan, parmağında 
bir yüzükle yola çıktığını belirten  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini 
ve partisini Türkiye Cumhuriyeti ve 
Devletle özdeşleştirip eşitleyerek,  
ciddi bir siyasal-ruhsal değişime ge-
çişin işaretini verdi! Dostlar; Şahsına 
ve iktidara yönelik tüm eleştirilerin 
Türkiye’ye  saldırı olduğunu öne 
süren böyle bir anlayışın demokratik 
siyasette yeri yoktur!   Grup ko-
nuşmasında; “Dünyada her kim bu 
kardeşinize saldırıyorsa, Türkiye’ye 
saldırıyor demektir. Her kim AK 
Parti’yi kötülüyorsa, aslında Türki-
ye’yi hedef alıyor demektir.” ifade-
lerini kullanan Cumhurbaşkanı  Er-
doğan’ın kendisini ve partisini devlet 
olarak görmesi, tek adam-tek parti 
devleti zihniyetinin dışa vurumudur.  
Hiçbir demokrasi anlayışı ve demok-
ratik yönetim kavramına sığmayan 
bu söylem, iktidar gücünün yarattığı 
algı bozulmasını gösteriyor.

AKP’den önce hiç bir şey yoktu!

Bu konuya girmeden anımsatayım; 
9. Cumhurbaşkanımız Rahmetli 
Süleyman Demirel’in Erdoğan’a bir 
sözü vardır; sizden önce kimse bir 
şey yapmadıysa satıp savurduklarını 
baban mı yaptı?

Kendilerinden önce hiçbir evde 
buzdolabı, çamaşır makinesi, otomo-
bil olmadığını, Türkiye’de ambulans 
havaalanı bulunmadığını, 30-40 
yıldan bu yana eğitim veren üniversi-
telerin kendileri döneminde yapıl-
dığını vb. söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, kendi içinde gerçekler-
den uzak farklı bir dünya kurduğunu 
saptamak olanaklı. En son Van’da 
yaptığı konuşmada 1982 yılında 
açılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
için ‘Biz getirdik’ diyerek kuyruklu 
yalanlara bir yenisini daha ekledi. Ne 
yazık ki artık inandırıcılığı da tükeni-
yor, söylediklerine kimse inanmıyor!

Demokrasiyi, demokratik siyasi 
mücadeleyi özümseyememiş olma-
sının en belirgin göstergesi; hiçbir 
eleştiriye tahammül edememesi, 
emrindeki avukat ordusuyla küçücük 
çocuklardan gençlere, yatalak yaşlı-
lara, siyasi rakiplerine varana kadar 
160 bini aşan hakaret davası açmış 
olmasıdır.

Devleti, ülkeyi, Türkiye’yi sadece 
kendisi ve partisiyle daim gören 
bu anlayışın varacağı nokta, ken-
disinden sonra Türkiye’nin de yok 
olacağıdır. Seçim kampanyasındaki 
vurgularından birisinin ‘Ben ve AK 
Parti giderse, Türkiye biter’ kurgusu 
olacağını söyleyebilirim. Kendisin-
den önce tek başına iktidar olup 
ülkeyi yöneten ancak bugün aramız-
da olmayan eski siyasi liderlerden ve 
siyaset sahnesinden silinen pek çok 
büyük partiden sonra da Türkiye’nin 
var olmaya devam ettiğini, bugün ve 
gelecekte de ilelebet var olacağını 
anımsatmak isterim. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın en büyük kaygısı, başta 
ekonomi olmak üzere diğer pek çok 
gerçeklerden kopmasına karşılık 
seçimi kaybedeceğini ve yakın siyasi 
tarihimizdeki çoğu lider ve partisi 
gibi yok olacağını anlamış  olmasıdır. 
Aynı akıbete uğrayacak olmanın ruh-
sal-zihinsel-siyasal çöküntüsünden 
çıkabilmek için kendisini ve partisini 
devletle özdeşleştirerek kurduğu 
sanal dünyayla avunmaktadır!

Türkiye’nin dert haritası

Yapılan bir detaylı çalışma ile Tür-

kiye’nin Dert Haritası çıkarıld. BU 
Dert Haritası Kitabı’ndaki 5 büyük 
ilin dertlerini de paylaşmak istedim 
ki halimiz nicedir görelim dostlar...

Ankara: Cezaevine giren hükümlü 
sayısında 3., kız çocuğu evliliklerin-
de 8., doğum yapan çocuk sayısında 
11., iş  kazası sayısında 4., iş kazası 
ölümlerinde 2. sırada yer alıyor. 
Geçici koruma altındaki Suriyeliler 
yoğunlukta. Ankara’da 104 bin 47 
kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Şe-
hir içi trafik yoğunluğu, merkezdeki 
hastanelerin kapatılması…

İstanbul: Suriyeli sığınmacıların 
en yoğun yaşadığı il. Kız çocuğu 
evliliklerinde 3., doğum yapan çocuk 
sayısında 2., uyuşturucu suçlarında 
cezaevine giren hükümlü sayısında, 
dava sayısında, iş kazaları ve iş kazası 
ölümlerinde 1. sırada. Müsilaj ve 
deniz kirliliği sorunu var. İstanbul’da 
460 bin 892 kayıtlı işsiz bulunmak-
ta ve İstanbul işsizlikte Türkiye 
binincisi. Kiraların fahiş fiyatlarda 
artması, trafik yoğunluğu, depreme 
dayanıksız binalar, çevre ve yeşil alan 
tahribatı ise İstanbul’un dertlerinden 
sadece birkaçı. 

İzmir: Geçici koruma altındaki 
Suriyelilerin yoğun olduğu üçüncü il 
İzmir oldu. İzmir’de kayıtlı 139 bin 
38 işsiz bulunuyor. İş kazalarında 2. 
Sırada yer alan İzmir, iş kazası ölüm-
lerinde de 3. Sırada. Kız çocuklarının 
evliliklerinde ise İzmir 10. Sırada yer 
alırken, suça sürüklenen çocuklar 
bakımından ise 2. Sıradadır. Doğum 
yapan çocuk sayısında 7. Sıradaki 
İzmir’deki intihar ölümlerinde ciddi 
derecede artık gözlemlenmekte.

Bursa: Bursa 107 bin 997 kayıt-
lı işsizle 4. Sırada yer alırken, kız 
çocukları evliliklerinde 18. Sırada 
yer alıyor. Doğum yapan çocuk sayısı 
bakımından 13. Sıradaki Bursa, suça 
sürüklenen çocuk sayılarında 4. Sıra-
da. Uyuşturucu suçlarında 6. Sırada, 
cezaevine giren hükümlü sayıları 
bakımından 5. Sırada, iş kazaların-
da 5. Sırada, iş kazası ölümlerinde 
4. Sırada ve Suriyelilerin en yoğun 
yaşadığı iller sıralamasında ise 10. 
Sıradadır.

Antalya: 101 bin 106 kayıtlı işsizle 
5. Sırada yer alan Antalya, cezaevine 
giren hükümlü sayısı bakımından 4. 
Sırada yer alıyor. Doğum yapan ço-
cuk sayısında 17. Sırada yer alırken, 
suça sürüklenen çocuklarda 6. Sırada 
bulunuyor. Antalya iş kazalarında 
6. Sırada, iş kazası ölümlerinde 8. 
Sırada, uyuşturucu kullanımında 5. 
Sırada bulunurken hayvancılık ve ta-
rımda teşvik azlığı, tarım alanlarının 

imara açılması, işçe suyu yetersizliği, 
tarihi yapıların korunmaması gibi 
dertlere de sahip.
Türkiye’deki diğer bazı illerin 
dertleri ise şöyle:

Aydın: İntihar sonucu ölümlerde 
1. sırada yer alması. Diyarbakır: Do-
ğum yapan çocuk sayısında 4. sırada. 

Gaziantep: Geçici koruma altında-
ki Suriyelilerin yoğun olduğu 3. il 
olması. Nikahsız evliliklerin yaygın-
laşması. Kız çocuğu evliliklerinde 
ilk sırada yer alması. Doğum yapan 
çocuk sayısında 3. sırada yer alması. 

Tarım enflasyonunda yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı resmi verilere göre, tarım 
ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık 
yüzde 154,97, aylık yüzde 16,18 arttı. 
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endek-
si (Tarım ÜFE) mayısta bir önceki 
aya göre yüzde 16,18, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 154,97 artış 
gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE 
verilerini açıkladı.Buna göre, söz 
konusu endekste mayısta bir önceki 
aya kıyasla yüzde 16,18, geçen yılın 
aralık ayına göre yüzde 100,17, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
57,05 artış gerçekleşti. Sektörler-
de bir önceki aya göre değişimlere 
bakıldığında, ormancılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık 
ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 
9,46, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde yüzde 16,73 artış kayde-
dildi.Ana gruplarda aylık bazda tek 
yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, 
canlı hayvanlar ve hayvansal ürün-
lerde yüzde 14,88, çok yıllık bitkisel 
ürünlerde yüzde 59,15 artış hesap-
landı.En Yüksek Yıllık Fiyat Artışı 
Lifli Bitkilerde Yıllık Tarım-ÜFE’ye 
göre 8 alt grup daha düşük, 2 alt 
grup daha yüksek değişim gösterdi. 
Yıllık artışın düşük olduğu alt grup-
lar sırasıyla yüzde 55,11 ile diğer çift-
lik hayvanları ve hayvansal ürünler, 
yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı, 
bunların işlenmemiş süt ve yapağıları 
oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt 
gruplar ise sırasıyla yüzde 273,94 ile 
lifli bitkiler, yüzde 230,22 ile sebze ve 
kavun karpuz, kök ve yumrular ola-
rak belirlendi.Aylık Tarım-ÜFE’ye 
göre 9 alt grup daha düşük, 1 alt 
grup daha yüksek değişim gösterdi. 
Bir önceki aya göre artışın düşük 
olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 
1,34 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri 
ile sert kabuklu meyveler, yüzde 

2,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök 
ve yumrular olarak sıralandı. Aylık 
artışın yüksek olduğu alt grup ise 
yüzde 18,28 ile canlı sığırlar (man-
da dahil), bunlardan elde edilen 
işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya 
göre azalış gösteren alt gruplar ise 
sırasıyla yüzde 5,10 ile lifli bitkiler, 
yüzde 3,97 ile canlı kümes hayvanları 
ve yumurtalar olarak tespit edildi.
Endekste kapsanan 82 maddeden 
18’inin ortalama fiyatında azalış, 
48’inin ortalama fiyatında ise artış 
gerçekleşirken 16 maddenin ortala-
ma fiyatında değişim olmadı.

Tarım alanları yok ediliyor
İktidar tarım politikalarıyla çiftçiyi 
borç batağına sürüklerken gıda enf-
lasyonu da 3 haneli rakamlara doğru 
seyrediyor. Son 30 yılda 4,8 milyon 
hektar tarım alanı kaybedildi. Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 12 
Haziran Toprak Bayramı dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, gıdaya erişimde 
toprağın en önemli değer olduğuna 
dikkat çekti. Bayraktar “Ülkemizde 
tarım arazileri yıldan yıla azalıyor, 
kırsalda genç nüfus azalıyor, ma-
liyetler nedeniyle çiftçi üretmekte 
isteksiz davranıyor. Sonuç olarak son 
yıllarda Toprak Bayramı, bayram 
coşkusu ile kutlanamıyor. Ülkemizde 
topraklar yeteri kadar korunamıyor” 
dedi. Bayraktar, şunları söyledi: 
“Yüzölçümü 78,35 milyon hektar 
olan Türkiye’nin, uzun ömürlü bit-
kilerle beraber toplam arazi miktarı, 
1990-2020 döneminde 27,9 milyon 
hektardan 23,1 milyon hektara 
geriledi. Yani 30 yıllık bir süreçte 
4,8 milyon hektar tarım arazisini 
kaybettik.”

Konya’da tarım alanı küçüldü

Önemli tarım kentlerinden Kon-
ya’da da ekilebilir toprakların 
azaldığına dikkat çeken Bayraktar 
sözlerine şöyle devam etti: “Ülke-
mizde en fazla tarım arazisine sahip 
olan Konya ilinde, son 10 yılda tarım 
alanları yüzde 10,5 azalmıştır. Aynı 
dönemde tarım arazilerinin en fazla 
olduğu illerimizden sırasıyla Şanlıur-
fa’da yüzde 16,6, Sivas’ta yüzde 17,8, 
Yozgat’ta yüzde 15,7, Çorum’da 
yüzde 12,5, Adana’da yüzde 12,4, 
Mersin’de yüzde 13,1, Kırşehir’de 
yüzde 17,6, Mardin’de yüzde 12,9, 
Edirne ilinde yüzde 14,0, Malatya’da 
yüzde 11,9, Muş’ta yüzde 12,3, Ha-
tay’da yüzde 16,9 ve Kastamonu’da 
yüzde 13,4 oranında azalma gerçek-
leşmiştir.”
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S OKAKTAKİ vatandaşın gündemi ile siyasi iktida-
rın gündemleri çok farklı. İktidar sosyal medya
trolleri ile gündem yaratmaya uğraşıyor. Argü-

man olarak din dahil eline ne geçerse kullanmak istiyor.
Ama sinek vızıltısı kadar da etki yaratmıyor. Sanatçı
Sezen Aksu'nun yıllar önce söylediği şarkıdaki sözler,
Sanatçı Gülşen’in sahne kıyafeti hala konuşuluyor.Nasıl
bir döngüdür bu. Daha da ileri gidelim Cemaat kurbanı
Enes Kara’nın neler yaşadığı ve canına kıyması, avukat
Dilara Yıldız, hemşire Ömür Erez’in katledilmeleri, ne
acıdır ki, bunların durumları; bunlar kadar fazla konu-
şulmadı.Birde Dostlar; Niyeti dini değerleri korumak
olanın dil koparmasına gerek yok; "Bakara makara"
diye Kuran'la dalga geçen birisini büyükelçi atamaması
samimiyet için yeterli olurdu. Neyse yazıklar olsun! Ül-
kede yolsuzluklar, hırsızlıklar, denetlenemeyen yapılar,
cinayetler bu kadar konuşulmadı. Dayatmalar bıktırıyor
artık.Evlerde elektrik faturası yangını var. Pazarda
markette ekmekte yangın var.Tencerelerde dert kaynı-
yor et yerine. İktidar lal olmuş suspus, henüz suçlaya-
cak hayali düşmanı bulamadılar. Stokçular yüzünden
mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barına-
mayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyle-
yeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor
.Ekonomide Faiz kararını Merkez Bankasi çoktan
verdi. Faizi düşürsen, en dip yapsan ne değişecek? Yurt-
taşı yoksullaştırdınız, gelirsiz ve tasarrufsuz bıraktınız!
Millet günlük yaşıyor, derdi parasızlık. Ama onlar far-
kında değiller.Bu arada ülkemde Corona bitmiyor,cahil-
lik bitmiyor, pahalılık bitmiyor, zamlar bitmiyor. Kar
altında ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Pazardan
marketten alışveriş yapabilenler denecek noktaya geldi
koca 84 milyonluk Türkiye. Bir de bu ülkede "Aman
bize dokunulmasında ne olursa olsun" diyen bir siyasi
iktidar var ki evlere şenlik.

Üç haneye koşuyor

ENAG ın açıkladığı yüzde 82 lik enflasyonu bile şu
anda geride bıraktık üç haneliye koşuyoruz.. Market
çalışanları etiket değiştirmekten , vatandaş ucuz ürün
kuyruğunda soğukta beklemekten helak oldu.. Avrupa
bize neresiyle gülüyor acaba..Millet evinde kombi yak-
maya korksun , battaniyelere sarılsın , siz bu insanların
cebinden aldığınız para ile Arnavutluk’ta 522 konut ,
bizim paramızla cami açılışında şov yap.İtibarda sorun
olmasın diye de 6 uçakla git! Hakkınızı helal edecek
misiniz? Akp'nin 20 yıldır yaptığı tek şey; algı operas-
yonlarıyla ülkeye hizmet ettiğine cehaleti inandırmak
oldu!

Emekli perişan

Alman emeklileri kış tatillerini yapmak için ülkemiz-
deki en iyi kış otellerine geliyorken, bizim emeklilerimiz
ise doğalgaz faturası çok gelirse ay sonunu getiremem
korkusuyla vana kısıyor. Hiç mi zorunuza gitmiyor
yahu!Bu donduran soğuk kış günlerinde Türkiye'de in-
sanların üzerine adeta lapa lapa zam yağıyor. Ne acıdır
ki bize Sezen Aksu'nun şarkısını, Gülşen'in donunu, Sur-
vivor'ın sonunu konuşturuyorlar!  Bazen "bize müste-
hak" diye düşünmüyor değilim! Fiyatlara bakıp
almaktan vazgeçtiğimiz ve fiyatı belki düşer diye bekle-
diğimiz her şey bugün dünden daha pahalı ve yarından
daha ucuz Adeta jet hızıyla her ürüne hergün zam yağı-
yor. Ve Dostlar durum acı gerçek şudur ki "Benzine zam
Sebep A dan Z ye her şeye zam Sonuç"tur.

Gerçek gündem yoksulluk

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan
başta olmak üzere iktidar sözcüleri sık sık, dövizde ya-
şanan düşüşün ardından çarşı, pazardaki fiyatların da
düşeceğini söylüyor. Ancak etiketlerde herhangi bir
düşme gözlenmiyor. Kira ve fatura ödemeleri derken
gıda ürünlerinden kesmek zorunda kalan vatandaşlar
ise, yaşadıkları durumu “afet” olarak
nitelendiriyor.Ekonomist Meriç Köyatası da bu felaketi;

Şubat, Mart, Nisan ve Eylül'de başımıza ne geleceğini
tane tane anlatarak açıkladı. Köyatası ; "Döviz kuru da
8 liralardan 18 liraya fırladı. Merkez Bankası’nın arka
kapıdan döviz satması nedeniyle de şimdilik 13.5 lira
seviyesinde tutuluyor. Merkez Bankası’nın faizi pas geç-
mesi sonucunda dolar 13.5 liradan 13.35 seviyesine
indi. Faiz düşmedi diye kurda 15 kuruşluk geçici bir
düşüş yaşanıyor. Ben bu seviyenin uzun süre devam ede-
bileceği düşüncesinde değilim. Kuru arka kapı satışla-
rıyla baskıladıkça, ani yükselişler daha da hızlı olacak.
14 liralık psikolojik sınır geçildiğinde sonrası daha da
hızlı gider" dedi.Meriç Köyatası "ENAG enflasyonu çok
kısa sürede üç haneli rakamlara gelecek ve yılı yüzde
100’ün üzerinde, büyük bir ihtimalle yüzde 120 seviye-
sinde kapatacak. Dolar için 24 – 29 lira, Euro için 28-
33 lira aralığını bir kenara not edin diye yazıyorum. Bir
yıl sonra ölmez sağ kalırsak, görüşürüz" açıklamasını
yaptı.

Ocakta rekor kıracak

Bu değerlendirmelerin ışığında Şubat ayının 3’ünde
açıklanacak Ocak ayı enflasyonu Cumhuriyet tarihinin
en yüksek enflasyon artışlarından biri olacak gibi duru-
yor. Döviz kurunun Kasım aralık artışları, Ocak ayı ba-
şında elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 100’ü aşan
zamlar, akaryakıt fiyatlarına iki üç günde bir gelen
zamlar henüz enflasyona yansımadı. Gıda fiyatlarındaki
artışlar her geçen gün sürüyor. Tarım borsalarında buğ-
day ve yem bitkileri fiyatlarında artış sürüyor ve özel-
likle eylül ayında çok daha hızlı artacak. Kıtlık baş
gösterecek. Ben Ocak ayı enflasyonunun en az yüzde 25
belki yüzde 30’ları bulacağını tahmin ediyorum.

Şubat ayı kritik

Ocak ayın enflasyonu açıklandığında döviz kurunu
da tutamazsınız, Hazine bonosu ve kredi faizlerini de
tutamazsınız. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi, dış
piyasalardan dolara en az yüzde 6 – 8 oranında faiz

ödeyerek borçlanması ve
borçlanarak bulduğu dövizi
arka kapıdan ucuz fiyat-
tan bankalara satması,
elinde para bulunduran
büyük servet sahipleri
ile ekonominin kötü
yönetimi nedeniyle
zor duruma düşen
bankalara kaynak
aktarma, banka
kurtarma operas-
yonu diye düşünüyo-
rum. Enflasyonunun
yüzde 100’lere ulaş-
tığı bir ülkede Merkez
Bankası faizlerinin 14
puandan 13 puana düş-
mesi, aynı kalması ya da
Eylül ayındaki 19 puana,
hatta 25 puana yükselmesi
bile artık fazla bir şey değiştir-
mez. Döviz kuru da, enflasyon da
kontrolden çıktı. Şubat ve mart ay-
larında açıklanacak enflasyon rakam-
ları ve tarımdaki kıtlık, bunun böyle
olacağını bas bas bağırarak ilan ediyor.

Doluya tutuluyor

İktidarın uyguladığı politikalar sonucu zirve yapan
ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşların be-
lini büktü. 2021'i zam yağmurlarıyla geride bırakan
vatandaşlar, bu yıl da zam yağmurundan kaçamıyor.
Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen tarihi zamlar
karşısında çaresiz bir şekilde kış ayını geçirmeye ça-
lışan vatandaşlar, kendilerini, çocuklarının ve torun-
larının boğazından kısmak zorunda
kalıyor.Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Resmi 

ra-
kamlar

göre %50
ye yaklaşan  en-

flayonu düşürmek
için faizin düşmesi gerek-

miyor muydu? Demekk ki neymiş, enflas-
yonu düşürmek için TL nin itibarını korumak
gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişi-
yor,  ne oldu  faiz niye indirilmedi?

SON SÖZÜM: Aslında bir başka ülkeyi anımsatı-
yor değil mi? Sanki Türkiye'nin bugünkü hali.. Belki
biraz abartılı ama.. Neyse... Gandhi'ye göre dünyanın
8 hatası:1- Ahlaksız ticaret. 2- İlkesiz siyaset. 3- Ni-
teliksiz eğitim. 4- Emeksiz zenginlik. 5- Vicdansız
haz. 6- İnsaniyetsiz bilim. 7- Gösterişe dayalı ibadet
8- Kanunsuz adalet.

Yetersiz sayıda yapılan testlerle dahi bir ayın içinde
dört katına çıkmış yeni enfeksiyon sayıları var. Test pozi-
tiflik oranımız (yapılan testlerden ne kadarının pozitif
sonuç vermesi) aynı süre içinde yüzde 7-8’den yüzde
18’lere dayanmış. Test pozitifliğinin yüksek olması, özel-
likle de yüzde beşin üzerine çıkması, yetersiz sayıda test
yaptığınızı, yani toplumdaki enfeksiyonların çoğunu yaka-
layamadığınızı gösteriyor. Dolayısıyla günlük enfeksiyon
miktarı ilan edilen 70 binin çok çok üzerinde. Avrupa ül-
kelerinin hemen hemen hepsi teyakkuzda. Birçok ülke de
tedbirlerini artırdı. Örneğin İsrail’in günlük vaka sayısı
200 civarında ama yeni bir dalgaya karşı tatbikat yapı-
yor. Almanya’da aşılanmayanlara hastanelerde öncelik
verilmiyor. Ülkeler tedbirleri artırıyor ama Türkiye hiçbir
şey yapmıyor. Türkiye’nin vaka sayısı Avrupa ülkelerine
kıyasla çok daha yüksek. Bizden az vaka sayısı olan ülke-
ler tedbir alırken biz salgını oluruna bırakmış durumda-
yız.

Aşılamada takıldık kaldık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, Avrupa'daki yükselişin nedenini ve alınan önlemlerle
Türkiye'deki önlemlerı ilişkin konuştu. Ceyhan, "Vakaların
arttığı ülke yok, vakaları kontrol altına alamayan ülkeler
var demek daha doğru. Toplumsal bağışıklık Portekiz dı-
şında hiçbir Avrupa ülkesinde sağlanamadı. Sadece Por-
tekiz'de yüzde 80'in üzerine çıktı"Türkiye'de aşılama
oranının hâlâ yüzde 59 seviyesinde olduğunu aktaran
Ceyhan, "Sağlık Bakanlığı sadece 18 yaş üstünü hesap
ediyor ve iki doz aşılama oranı yüzde 79 diye açıklama
yapıyor. Anlamlı olan tüm toplumun ne kadarının korun-
duğu. Sonuç olarak ülkemizde iki doz aşılama sadece
yüzde 59 civarında. Aşıyla korunan insan sayısı her geçen
gün geriye gidiyor. Çünkü 2 doz aşının üzerinden zaman
geçtikçe koruyuculuk kayboluyor" dedi..

Hastaneye yatışlar arttı

Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı, salgınla ilgili

yapıtğı değerlendirmede "hastaneye yatış sayılarınız art-
mış. Yalnızca yüzde on demek durumu hafifletmiyor.
Buna karşılık ben de daha dalganın başındasınız, önü-
müzdeki günlerde katlanan sayılar bu hastane yükünü
çok arttıracak ve Ocak sonunda hastaneler ağzına kadar
dolacak diyorum. Omikronun hafif geçtiğini söyleyen
herkes gibi Bakan da salgının kontrolüne değil, kontrol
edilmemesine yardımcı oluyor. Omikron daha önce gör-
düğümüz Delta varyantına göre bir miktar (yüzde 50-80
kadar) daha az hastane yatışına yol açıyor. Ama bu risk
hala var. İnsanlar Omikron yüzünden de yoğun bakıma
düşüyor ve ölüyor. Özellikle aşısız gruplar, korona virüs-
ten korunması gereken risk grupları için hala büyük bir
tehlike. Üstelik hızı çok yüksek, deltadan en az iki kez,
bazı ortamlarda beş kez daha kolay bulaşıyor. Sayılar bu
kadar yüksek olunca, bir miktar daha az hastane yatı-
şına yol açmasının anlamı kalmayacak. Var gücümüzle
bulaşma hızını kesmek lazım." dedi. Ortaylı; "Sözün kı-
sası Omikron varyantı, bir Bakanın kamuoyunun karşı-
sına geçip, salgının gidişatını değiştirecek umut kaynağı
olarak takdim edebileceği bir varyant değil. Tersine elin-
deki verilere bakıp bu kadar kısa sürede inanılmaz dere-
cede hızla yayılan varyantın önüne geçmek için ne gibi
tedbirler aldığını, hastaneleri nasıl hazırladığını, canın-
dan bezmiş sağlık personelini motive etmek için neler ya-
pacağını anlatması gerekirdi. Onun yerine, bilimsel
temeli olmayan iyimserlikler yayarak vatandaşın zaten
düşük olan tedbir alma motivasyonunu düşürüyor." şek-
linde konuştu. Bakanlık bir yandan da zaten çok etkin
uygulanmayan temaslı arama ve kaynak saptanmasını
iyice etkisiz kılacak yeni kararlar ilan etti. Yetersiz test
yapıldığı için, tanı konulan dan daha fazla tanı konulma-
mış enfeksiyonla insanlar ortalıkta dolaşıyor. Üstüne test
yapılıp tanı konanların izolasyon süreleri de kısaltıldı.
Omikronun bulaştırıcılık süresinin daha kısa olduğuna
ilişkin bir bulgu yok. Virüsü alanlar, belirtilerin başlama-
sından sonraki 3-6 günde en yüksek bulaştırıcılığa ulaşı-
yorlar ve bu ortalama 10 gün sürüyor. Dolayısıyla 10
günün altındaki izolasyon sürelerinde bu insanlar bulaştı-

rıcılıkları devam ederken topluma karışıyorlar. Bazı Av-
rupa ülkelerinin izolasyon sürelerini kısaltmayı tartıştık-
larını duymuş olabilirsiniz, ama bu genellikle eksikliği
çekilen sağlık personelinin bir an önce çalışır hale gel-
mesi için alınmış bir karar. İki risk arasında (personelsiz
kalmış hastaneler mi, bulaştırıcılığı süren sağlık çalışan-
ları mı) bir denge tutturma kaygısıyla alınmış bir poli-
tika kararı. Bütün bireyler için izolasyon süresini
kısaltmak, zarardan başka bir şey getirmeyecek bir uy-
gulama.

Gerçek dışı umutlar

Sağlık Bakanının iki yıllık salgın yönetiminin birçok
yönlerini çok defalar eleştirdim. Ama bunların içinde en
vahim bulduklarım, gerçeğe uymayan umutlar dağıt-
ması. Bakınız Sağlık Bakanlığı Covid tablosu verilerine
göre 1 Ocak'tan beri  3405 kişi COVID-19 nedeniyle ya-
şamını yitirdi. Bakmın bu "Hafife" alınacak bir sayı de-

ğildir. Ocak ayı başından beri Yaklaşık 1 milyon 300 bini
üzerinde de yeni vaka bulınmaktadır. Bu tabloya bakıp
yasakları kaldırmanın bir anlamı varsa oda "Saldım ça-
yıra mevlam kayıra" dır. Temaslı olduğu bilinenlere test
yapılmasından vaz geçilmesi bir başka vahim durum.
Böylece Omikron gibi girdiği yerde bulunan neredeyse
herkesi enfekte eden bir varyant varken, temaslılara tanı
konmayacak. Böylece bu insanlar sahte bir güvenlik his-
siyle, istedikleri gibi dolaşacak, işe, okula, alışverişe, si-
nemaya, düğüne gidecekler. Aşıların Omikronun
bulaşmasını önlemede en fazla yüzde 50 etkili olduğunu
bildiğimiz halde aşılılar temaslı olsalar dahi karantinaya
alınmayacak. Test zaten yapılmayacak. Onlar da sokak-
larda dolaşıp enfeksiyon yayanların arasına katılacak.
İnsan “Sayın Bakan ne yapmak istemektedir? Nereye
varmak istemektedir?” diye sormadan edemiyor? Acaba
tedbirler sebep, salgın sonuç kanısına mı vardı? Kim ne
derse desin Dostlar! Bu böyle gidemez.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Elektrik, doğalgaz ve yakıtı, saray yapıp hal-
kın sırtına yükleyenler, 550 çeşit yemeği 3 ku-
ruşa yiyenler, Dünyanın en pahalı makam
araçlarına binenler, Kendilerine, ailelerine 5
yıldızlı sağlık hizmetini bedavaya aldıranlar,
zamların ufaklığından bahsediyor. Birde
bizim aramızda dolar düşünce zamlar düşe-
cek diye sevinenler var ya.Dolar düştü zamlar
düşmedi. Buda yetmezmiş gibi sürekli zam
üstüne zam yapılıyor. Peki buna neden tepki-
nizi göstermiyorsunuz ? Hani haksızlık karşı-
sında susan dilsiz şeytandı ? Ben zaten her
zaman 50 TL’lik yakıt alıyorum, diyenlerin
ağzı değişti. Ben zaten her zaman 100 TL ‘lik
yakıt alıyoruma döndü. Tuttuğu takım kötü
sonuç alınca başkanını istifaya davet eden
duyarlı kitle, ülke kötüye gidince hükümete

tepki gösteremeyecek
kadar duyarsız.

FİYATLARI GÖREN HALK İSYAN ETTİ!
DOLAR DÜŞTÜ 
FİYAT YÜKSELDİ

info@gazetedamga.com.tr

OMİKRON HIZLA YAYILDI

BU yıl savaş nedeniyle hedefleri 
alt üst olan turizmci yüzünü yerli 
turiste döndü ancak fiyatların 
geldiği seviyeden dolayı vatan-
daş için uygun fiyatlı tatil bulmak 
neredeyse imkânsız hale geldi. 
TÜİK’in ülke genelindeki ortala-
ma fiyatları bile otellerin kişi başı 
konaklama fiyatlarının uçtuğunu 
ortaya koydu. Turizmci son 12 
aylık dönemde iç turizmin yüzde 
50-100 aralığında zamlandığını 
söylüyor ancak aynı dönemde Tür-
kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
ülke genelindeki ortalama fiyatları 
bile otellerde bir gece konaklama 
ücretinin yaklaşık yüzde 200 zam-
landığını ortaya koydu.

Turizmin yeni virüsü enflasyon: 
İki kişilik en ucuz tatil 15 bin 

TL’den başlıyor. Geçen yıl bazı 
bölgelerde yüzde 50’lere çıkan 
otel doluluklarındaki yerli turist 
payının bu yıl yüksek enflasyon 
nedeniyle yüzde 20’lere inmesi 
bekleniyor. Sektör temsilcilerine 
göre, bu yıl iki kişilik bir hafta tatil 
15 bin TL’den başlayınca tatil gün 
sayıları azaldı. Pandemiden sonra 
toparlanamayan turizm sektörü-
ne geçen yıl yerli turist can suyu 
olmuştu. Bu yıl hem oda fiyatları 
hem de akaryakıta gelen zamlar-
dan sonra yükselen bilet fiyatları, 
yerli turist hareketliliğine balta 
vurdu. Okulların kapanmasıyla 
tatil sezonu başladı ama geçen 
yıl otel doluluklarının yüzde 30-
50’sini karşılayan yerli turistin bu 
yıl doluluklardaki payının yüzde 
20’lere inmesi bekleniyor. Bu 
azalışta etkili olacak bir nedenin, 
İngiltere ve Hollanda pazarındaki 
hareketlilik olduğunu belirten sek-
tör temsilcileri, asıl nedenlerden 
birinin ise yüksek enflasyon etki-
siyle azalan alım gücü olduğunu 
aktardı.c Türkiye Otelciler Federas-
yonu (TÜROFED) Başkan Yardım-
cısı Bülent Bülbüloğlu, “İç pazarda 
hareketlenme başladı ama yeterli 
değil. Onun da sebebi enflasyon. 

Maliyet artışlarıyla birlikte otel 
fiyatları ve ulaşım giderleri yüksel-
di. Bu yüzden iç pazarda hareketli-
lik beklentisi olsa da geçen seneki 
trafiğin olması zor görünüyor” 
dedi.

En ucuz tatil 15-20 bin lira
Bu yıl iki kişilik bir tatilin ortala-

ma maliyetinin temmuzda 15-20 
bin TL’ye çıkacağını söyleyen 
Alanya Turistik İşletmeciler Der-
neği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 
vatandaşın ancak tatil gün sayısını 
azaltarak ya da tercih ettiği lokas-
yonu değiştirerek tatile çıkabildiği-
ni anlattı. Yüzde 100’ün üzerinde 
artan maliyet artışları nedeniyle 
iç pazar fiyatlarında artış yapmak 
durumunda kaldıklarını kayde-
den Sili, “Yapılan artışlar tesisten 
tesise değişiklik gösteriyor. İç pa-
zara yer ayırmak isteyen bir tesis 
yüzde 50 oranında artış yaparken, 
çok talep gören tesisler fiyatlarını 
yüzde 200 oranında artırdı” dedi. 
Sili, “Geçen yıl haziran döneminde 
iki kişi için ortalama bir tatil 6 bin 
TL ila 7 bin 500 TL seviyesinde 
iken bu yıl 10-15 bin TL seviyesin-
de. Temmuz ayında ise bu tutar 
20 bin TL’yi bulur” dedi.

UCUZ TATİL HAYAL OLDUUCUZ TATİL HAYAL OLDU

SOZLER YALAN FAiZ 
GERCEK OLDU



TURKCELL Granfondo 
İstanbul yol bisiklet yarı-
şı, Turkcell’in ana spon-

sorluğunda ve Beykoz Beledi-
yesi’nin katkılarıyla Beykoz’da 
gerçekleştirildi. 20 ülkeden 2 
bine yakın amatör bisikletçinin 
katıldığı yarışta uzun parkur 
erkeklerde şampiyon Gökhan 
Uzuntaş, ikinci Konrad Toma-
siak ve üçüncü Okan Aydoğan 
oldu. Uzun parkur kadınlarda 
ise Merve Güney birinciliği, 
Sevcan Alper ikinciliği, İpek 
Onaran Sezer de üçüncülüğü 
elde etti. İstanbul etabında 40 

km’lik Samsung Galaxy Par-

kuru’nda erkeklerde birinciliği 
Mehmet Gündüz aldı. İkinciliği 
Zeki Tuna Akın, üçüncülüğü de 
Oğuz Özçelik’in elde ettiği ya-
rışta kadınlarda ise Aylin Yüce 
mutlu sona ulaştı. Kadınlarda 
yarışı derecey-
le tamamlayan 
diğer isimler ise 
Neriman Neyran 
Elden Köşker ve 
Züleyha Dikbaş 
oldu.
İlk olarak 82 
km’lik Suzuki 
Parkuru’nun star-
tı sabah 08:00’da 

Beykoz Belediyesi’nin önünden 
verildi. Katılımcılar, Yoros Ka-
lesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve 
Polonezköy’den geçerek, yine 
Beykoz Belediyesi’nin önünde 
yarışı tamamladı.

TEKNİK direktörlüğe Okan 
Buruk’u getiren Galatasaray , 
transfer çalışmalarına hız vermiş 
durumda. Sarı-Kırmızılıların 
gündeminde öncelikli isimler-
den biri olarak Keita Balde 
dikkat çekiyor.  Geçtiğimiz gün-
lerde İtalyan basınından Sport 
Mediaset, Galatasaray’ın Keita 
Balde için yürüttüğü operas-
yonun hız kanadığını ve sportif 

direktör Cenk Ergün’ün transferi 
bitirmek adına İtalya’da olduğu-
nu belirtmişti. Cagliari’den kesin 
olarak ayrılacak Keita Balde için 
Galatasaray’ın yanı sıra Yuna-
nistan’dan PAOK’un da devreye 
girdiği aktarıldı. Sportdog’un 
haberine göre PAOK, Rangers’a 
transfer olması beklenen Anto-
nio Colak’ın boşluğunu Keita 
Balde ile doldurmak istiyor. 

BEŞİKTAŞ ‘ın 
efsaneleri arasında 
yer alan Sergen 

Yalçın’ın yeni adresi belli 
oldu. Siyah-beyazlı takım-
la hem lig şampiyonluğu 
hem de Türkiye Kupası’nı 

kazanan Yalçın, yeni sezon-
da başarılı sonuçlar alama-

yınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrı-
lığın ardından sessizliğini koruyan 
Sergen Yalçın eski mesleğine yani 
yorumculuğa geri döndü. 2020-
2021 sezonunda Beşiktaş’a Spor 
Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye 
Kupası şampiyonlukları yaşatarak 
futbolculuğunun ardından teknik 
direktör olarak da kulüp tarihi-

ne geçen Sergen Yalçın ile ilgili 
sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 9 
Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş’ta-
ki teknik direktörlük görevinden 
ayrıldıktan sonra dinlenmeyi 
tercih eden Sergen Yalçın’a Suudi 
Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. 
Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve 
yeni bir maceraya yelken açtı.

FENERBAHÇE 
‘nin başına teknik 
patron olarak geç-

tiğinden bu yana Lincoln 
Henrique ve Bruma trans-
ferlerini yaptıran Jorge 
Jesus, bir sonraki hamlesini 

mutlaka orta sahaya yap-
mak istiyor. Portekiz gazetesi 

Record’da yer alan habere 
göre; Jorge Jesus, Fenerbah-
çe’nin merkez orta sahasını 
yeniden dizayn etmek istiyor. 
Bu amaçla William Carvalho, 
Sergio Oliveira, William 
Arao ve Vinicius Souza’nın 
isimleri Fenerbahçe ile 
geçerken, Jorge Jesus’un 

transfer için ikna etmeye 
çalıştığı isminse daha büyük 
ve daha sükseli olduğu ifade 
edildi.

Jorge Jesus görüştü
Jorge Jesus’un bir süredir 
Paris Saint-Germain’deki 
geleceği soru işareti olan 
Portekizli milli orta saha 
oyuncusu Danilo Pereira ile 
görüştüğü belirtildi. Fener-
bahçe’nin Danilo’dan olum-
lu cevap alması durumunda, 
satışa sıcak bakan PSG ile 
de görüşeceği öğrenildi. Es-
toril altyapısından yetişen ve 
Parma, Aris, Roda, Maritmo 

formaları giydikten sonra 
Temmuz 2015’te 4.5 
milyon euro karşılığı 
Porto’ya transfer olan 
30 yaşındaki defansif 
orta saha oyuncusu, 
Ekim 2020’de ise 
kiralama ve satın 
alma için top-
lamda 20 milyon 
Euro’luk bedelle 
PSG’ye geçti. 
PSG ile 2025’e 
kadar sözleşme-
si bulunan Da-
nilo, geçen sezon 
37 resmi maçta oynayıp 5 
gol attı. 

Ön libero transferi için ekstra bir çaba harcayan Fenerbahçe, dün adeta Portekiz basının 
manşetlerini süsledi. Jesus’un PSG’den ayrılma ihtimali yüksek olan Portekizli defansif 
orta saha Danilo Pereira temas halinde olduğu ve ikna etmeye çalıştığı ifade edildi

DANiLO HAMLESi

Fenerbahçe ‘de Mesut 
Özil ile birlikte takı-
mın en yüksek ücretli 

oyuncularından biri olan 
Luiz Gustavo, yeni sezon 
öncesi yönetimin “kulüp 

bul” çağrısına olumlu ya-
nıt verme-

miş ve 
kont-
ratını 
Sa-
rı-La-
civertli 

takımda 
tamamlamak 

istediğini ifade etmiş-

ti. Fenerbahçe’nin yıllık 
ücreti bonuslarla 4 milyon 
Euro’yu bulan ve bu yüzden 
yollarını ayırmak istediği 
Brezilyalı futbolcu, takım-
dan ayrılmaya yanaşmayın-
ca Sarı-Lacivertli yönetim 
ise yeni bir formül arayışı 
içine girdi. 

Anlayış bekliyorlar
Fenerbahçe yönetiminin, 
yeni teknik direktör Jorge 
Jesus ile aynı dili konuşan 
Brezilyalı orta saha oyun-
cusunu Portekizli hoca 
ile takım arasında köprü 

görevi görmesi adına ta-
kımda tutmaya sıcak baktığı 
öğrenildi. Fenerbahçe’nin 
34 yaşındaki Gustavo’ya 
takımda kalması adına ise 
maddi anlamda fedakarlık 
yapması gerektiğini ve maaş 
indirimi konusunda kendi-
sinden anlayış beklendiğini 
ilettiği ortaya çıktı. Her-
hangi bir takımdan transfer 
teklifi almayan Luiz Gus-
tavo ile maaşında indirime 
gitmesi adına temaslara 
başlayan yönetimin, oyun-
cunun yıllık ücretinde 
%25’lik bir fedakarlık 

yapmasını istediği konuşu-
luyor. Fenerbahçe’deki 4. 
sezonuna girecek olan Luiz 
Gustavo’nun ise yönetimin, 
indirim talebine vereceği 
yanıt merakla bekleniyor.

97 maça çıktı
Fenerbahçe, Gustavo’yu 
2019 yılında Fransız ekibi 
Marsilya’dan 6 milyon Euro 
bonservis bedeli karşılığın-
da transfer etmişti. Bre-
zilyalı orta saha oyuncusu 
Sarı-Lacivertli forma ile 
toplamda çıktığı 97 maçta 5 
gol atıp, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe’de yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Luiz Gustavo, başka bir takıma gitmeye sıcak 
bakmayınca Sarı-Lacivertliler, yeni bir çözüm arayışına girdi. Yönetim, 1 yıl daha kontratı olan ve bonuslarla 
senelik ücreti 4 milyon Euro’yu bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili farklı bir formülü devreye soktu

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

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Karagümrük’le büyük oranda el sıkışan Fenerbahçe, 
Emre Mor’un İstanbul’a gelen menaceriyle görüşme 
masasına oturuyor. Genç yıldızın Sarı-Lacivertli 
formayı giymek istediği öğrenilirken, bir iki gün 
içinde transferin sonuçlanması bekleniyor

Keita Balde de rakip çıktı

TEKNİK direktörlüğe Okan 
Buruk’u getiren Galatasaray , 
transfer çalışmalarına hız vermiş 
durumda. Sarı-Kırmızılıların 
gündeminde öncelikli isimler-
den biri olarak Keita Balde 
dikkat çekiyor.  Geçtiğimiz gün-
lerde İtalyan basınından Sport 
Mediaset, Galatasaray’ın Keita 

direktör Cenk Ergün’ün transferi 
bitirmek adına İtalya’da olduğu-
nu belirtmişti. Cagliari’den kesin 
olarak ayrılacak Keita Balde için 
Galatasaray’ın yanı sıra Yuna-
nistan’dan PAOK’un da devreye 
girdiği aktarıldı. Sportdog’un 
haberine göre PAOK, Rangers’a 
transfer olması beklenen Anto-
nio Colak’ın boşluğunu Keita 
Balde ile doldurmak istiyor. 

FENERBAHÇE 
‘nin başına teknik 
patron olarak geç-

tiğinden bu yana Lincoln 
Henrique ve Bruma trans-
ferlerini yaptıran Jorge 
Jesus, bir sonraki hamlesini 

mutlaka orta sahaya yap-
mak istiyor. Portekiz gazetesi 

Record’da yer alan habere 
göre; Jorge Jesus, Fenerbah-
çe’nin merkez orta sahasını 
yeniden dizayn etmek istiyor. 
Bu amaçla William Carvalho, 
Sergio Oliveira, William 
Arao ve Vinicius Souza’nın 
isimleri Fenerbahçe ile 
geçerken, Jorge Jesus’un 

transfer için ikna etmeye 
çalıştığı isminse daha büyük 
ve daha sükseli olduğu ifade 
edildi.

Jorge Jesus görüştü
Jorge Jesus’un bir süredir 
Paris Saint-Germain’deki 
geleceği soru işareti olan 
Portekizli milli orta saha 
oyuncusu Danilo Pereira ile 
görüştüğü belirtildi. Fener-
bahçe’nin Danilo’dan olum-
lu cevap alması durumunda, 
satışa sıcak bakan PSG ile 
de görüşeceği öğrenildi. Es-
toril altyapısından yetişen ve 
Parma, Aris, Roda, Maritmo 

formaları giydikten sonra 
Temmuz 2015’te 4.5 
milyon euro karşılığı 
Porto’ya transfer olan 
30 yaşındaki defansif 
orta saha oyuncusu, 
Ekim 2020’de ise 
kiralama ve satın 
alma için top-
lamda 20 milyon 
Euro’luk bedelle 
PSG’ye geçti. 
PSG ile 2025’e 
kadar sözleşme-
si bulunan Da-
nilo, geçen sezon 
37 resmi maçta oynayıp 5 
gol attı. 

Ön libero transferi için ekstra bir çaba harcayan Fenerbahçe, dün adeta Portekiz basının 
manşetlerini süsledi. Jesus’un PSG’den ayrılma ihtimali yüksek olan Portekizli defansif 
orta saha Danilo Pereira temas halinde olduğu ve ikna etmeye çalıştığı ifade edildi

FENERBAHÇE 
‘nin başına teknik 
patron olarak geç-

DANiLO HAMLES
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Temmuz 2015’te 4.5 
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30 yaşındaki defansif 
orta saha oyuncusu, 
Ekim 2020’de ise 
kiralama ve satın 
alma için top-
lamda 20 milyon 
Euro’luk bedelle 
PSG’ye geçti. 
PSG ile 2025’e 
kadar sözleşme-
si bulunan Da-
nilo, geçen sezon 
37 resmi maçta oynayıp 5 
gol attı. 

Ön libero transferi için ekstra bir çaba harcayan Fenerbahçe, dün adeta Portekiz basının 
manşetlerini süsledi. Jesus’un PSG’den ayrılma ihtimali yüksek olan Portekizli defansif 
orta saha Danilo Pereira temas halinde olduğu ve ikna etmeye çalıştığı ifade edildi

LO HAMLESi

Fenerbahçe ‘de Mesut 
Özil ile birlikte takı-
mın en yüksek ücretli 

oyuncularından biri olan 
Luiz Gustavo, yeni sezon 
öncesi yönetimin “kulüp 

bul” çağrısına olumlu ya-
nıt verme-

miş ve 
kont-
ratını 
Sa-
rı-La-
civertli 

takımda 
tamamlamak 

istediğini ifade etmiş-

ti. Fenerbahçe’nin yıllık 
ücreti bonuslarla 4 milyon 
Euro’yu bulan ve bu yüzden 
yollarını ayırmak istediği 
Brezilyalı futbolcu, takım-
dan ayrılmaya yanaşmayın-
ca Sarı-Lacivertli yönetim 
ise yeni bir formül arayışı 
içine girdi. 

Anlayış bekliyorlar
Fenerbahçe yönetiminin, 
yeni teknik direktör Jorge 
Jesus ile aynı dili konuşan 
Brezilyalı orta saha oyun-
cusunu Portekizli hoca 
ile takım arasında köprü 

görevi görmesi adına ta-
kımda tutmaya sıcak baktığı 
öğrenildi. Fenerbahçe’nin 
34 yaşındaki Gustavo’ya 
takımda kalması adına ise 
maddi anlamda fedakarlık 
yapması gerektiğini ve maaş 
indirimi konusunda kendi-
sinden anlayış beklendiğini 
ilettiği ortaya çıktı. Her-
hangi bir takımdan transfer 
teklifi almayan Luiz Gus-
tavo ile maaşında indirime 
gitmesi adına temaslara 
başlayan yönetimin, oyun-
cunun yıllık ücretinde 
%25’lik bir fedakarlık 

yapmasını istediği konuşu-
luyor. Fenerbahçe’deki 4. 
sezonuna girecek olan Luiz 
Gustavo’nun ise yönetimin, 
indirim talebine vereceği 
yanıt merakla bekleniyor.

97 maça çıktı
Fenerbahçe, Gustavo’yu 
2019 yılında Fransız ekibi 
Marsilya’dan 6 milyon Euro 
bonservis bedeli karşılığın-
da transfer etmişti. Bre-
zilyalı orta saha oyuncusu 
Sarı-Lacivertli forma ile 
toplamda çıktığı 97 maçta 5 
gol atıp, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe’de yüksek maaşı sebebiyle yolların ayrılmak istendiği Luiz Gustavo, başka bir takıma gitmeye sıcak 
bakmayınca Sarı-Lacivertliler, yeni bir çözüm arayışına girdi. Yönetim, 1 yıl daha kontratı olan ve bonuslarla 
senelik ücreti 4 milyon Euro’yu bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili farklı bir formülü devreye soktu
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Keita Balde de rakip çıktıKeita Balde de rakip çıktı

LUiZ GUSTAVO PLANI

EMRE MOR
BiTTi BiTiYOR

LİNCOLN ve Bru-
ma transferleriyle 
hücum gücünü artı-

ran Sarı- Lacivertliler, ön 
tarafa bu kez yurt içinden 
hamle yapıyor... Fenerbah-
çe , Karagümrük’te müthiş 
bir sezon geçiren Emre 
Mor’u renklerine bağlama-
ya hazırlanıyor. İstanbul 
kulübüyle yapılan görüş-
melerde 
önemli 
mesafe 
kateden, 
hatta para 
artı takas 
formülü 
üzerinden 
el sıkışan 
Kanarya, 
oyuncu 
tarafıyla 
masaya 
oturacak. 
Emre 
Mor’un 
menace-
ri Nima 
Modyr 

İstanbul’a gelirken, te-
maslar başladı. Avrupa’da 
bazı kulüplerin yakından 
takip ettiği Emre’nin Sarı- 
Lacivertli formayı giymek 
istediği öğrenilirken, bir 
iki gün içinde transferin 
sonuçlanması bekleniyor.

Trabzon da devrede ama
Karagümrük’ün takasta 

konuşulan isim-
lere ek olarak 
Fenerbahçe 
altyapısında for-
ma giyen Efecan 
Mızrakçı’yı da 
istediği belirti-
lirken, kulüpler 
arasında detay-
lar konuşuluyor. 
Öte yandan 
Trabzonspor ’un 
da Emre Mor 
için devreye 
girdiği, ancak 
Fenerbahçe’nin 
bu transferde 
daha önde oldu-
ğu ifade edildi.

LİNCOLN 
ma transferleriyle 
hücum gücünü artı-

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu. Siyah be-
yazlılar ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor

TURKCELL Granfondo 
İstanbul yol bisiklet yarı-
şı, Turkcell’in ana spon-

sorluğunda ve Beykoz Beledi-
yesi’nin katkılarıyla Beykoz’da 
gerçekleştirildi. 20 ülkeden 2 
bine yakın amatör bisikletçinin 
katıldığı yarışta uzun parkur 
erkeklerde şampiyon Gökhan 
Uzuntaş, ikinci Konrad Toma-
siak ve üçüncü Okan Aydoğan 
oldu. Uzun parkur kadınlarda 
ise Merve Güney birinciliği, 
Sevcan Alper ikinciliği, İpek 
Onaran Sezer de üçüncülüğü 
elde etti. İstanbul etabında 40 

km’lik Samsung Galaxy Par-

kuru’nda erkeklerde birinciliği 
Mehmet Gündüz aldı. İkinciliği 
Zeki Tuna Akın, üçüncülüğü de 
Oğuz Özçelik’in elde ettiği ya-
rışta kadınlarda ise Aylin Yüce 
mutlu sona ulaştı. Kadınlarda 
yarışı derecey-
le tamamlayan 
diğer isimler ise 
Neriman Neyran 
Elden Köşker ve 
Züleyha Dikbaş 
oldu.
İlk olarak 82 
km’lik Suzuki 
Parkuru’nun star-
tı sabah 08:00’da 

BEŞİKTAŞ ‘ın 
efsaneleri arasında 
yer alan Sergen 

Yalçın’ın yeni adresi belli 
oldu. Siyah-beyazlı takım-
la hem lig şampiyonluğu 
hem de Türkiye Kupası’nı 

kazanan Yalçın, yeni sezon-
da başarılı sonuçlar alama-

yınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrı-
lığın ardından sessizliğini koruyan 
Sergen Yalçın eski mesleğine yani 
yorumculuğa geri döndü. 2020-
2021 sezonunda Beşiktaş’a Spor 
Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye 
Kupası şampiyonlukları yaşatarak 
futbolculuğunun ardından teknik 
direktör olarak da kulüp tarihi-

Karagümrük’le büyük oranda el sıkışan Fenerbahçe, 
Emre Mor’un İstanbul’a gelen menaceriyle görüşme 
masasına oturuyor. Genç yıldızın Sarı-Lacivertli 
formayı giymek istediği öğrenilirken, bir iki gün 
içinde transferin sonuçlanması bekleniyor

Mediaset, Galatasaray’ın Keita 
Balde için yürüttüğü operas-
yonun hız kanadığını ve sportif 

transfer olması beklenen Anto-
nio Colak’ın boşluğunu Keita 
Balde ile doldurmak istiyor. 

EMRE MOR
iTiYOR
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lere ek olarak 
Fenerbahçe 
altyapısında for-
ma giyen Efecan 
Mızrakçı’yı da 
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lirken, kulüpler 
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Öte yandan 
Trabzonspor ’un 
da Emre Mor 
için devreye 
girdiği, ancak 
Fenerbahçe’nin 
bu transferde 
daha önde oldu-
ğu ifade edildi.

TURKCELL 
İstanbul yol bisiklet yarı-
şı, Turkcell’in ana spon-

BEŞİKTAŞ 
efsaneleri arasında 
yer alan Sergen 

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yeni adresi belli oldu. Siyah be-
yazlılar ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor

SERGEN ŞAŞIRTTI

Yeni sezon için kadro çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’a 
Keita Balde transferinde Yunanistan ekiplerinden PAOK rakip oldu

İSTANBULLU PEDAL ÇEVİRDİ
Turkcell Granfondo Serisi’nin ikinci sezonu İstanbul’daki yarışla başladı. Beykoz’daki yarışın startı İstanbul Vali Yardımcısı 
Mehmet Fatih Çiçekli, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Aksu tarafından verildi. Farklı kategorilerde 2 bine yakın amatör bisikletçi, barış için pedal çevirdi



BEŞİKTAŞ ‘ta trans-
ferde hareketli 

günler yaşanı-
yor. Siyah 

beyazlılar 
golcü 
trans-

ferin-
de 
Hol-

lan-
dalı futbol-
cu Wout 
Weghorst’i 

bitirmeye 
çok yakın. Kartal, 

kısa süre içerisinde görüş-
meleri sonlandırarak 29 
yaşındaki forvet oyuncu-

sunu kadrosuna katmak 
istiyor. Weghorst dışında 
siyah beyazlılar için bomba 

bir isim gündeme geldi.  Be-
şiktaş’a, Adana Demirspor’da 
forma giyen İtalyan golcü 
Mario Balotelli önerildi. Yıl-
dız golcünün menajeri siyah 
beyazlı takımın yöneticileriyle 
iletişime geçerek 31 yaşındaki 
futbolcuyu siyah beyazlı takı-
ma önerdi. 

Daha önce gündeme geldi
Türkiye’ye gelmeden önce 
Sergen Yalçın döneminde 
yeniden gündeme gelen 
Balotelli için tecrübeli teknik 
adamdan onay çıkmamıştı. 
Ardından Balotelli, Adana 
Demirspor formasıyla Voda-
fone Park’ta Beşiktaş’a gol 
attı ve Sergen Yalçın’a doğru 
el hareketi yaparak tepki 
gösterdi. 

BEŞİK-
TAŞ’IN 
transfer 

gündeminde yer 
alan Cenk Tosun 
için Yunanistan’dan 
sürpriz bir Aris iddi-
ası gündeme geldi. 
Everton’dan ayrılan 
Cenk Tosun’un 
yeni durağı merak 
ediliyor. Beşiktaş 
‘ın gündeminde yer 
alan millî oyuncu 
için şimdi de Yuna-
nistan’dan sürpriz 
bir iddia günde-
me geldi. Nova 
Sports’un haberine 

göre Aboubakar Ka-
mara’yı Olympi-
acos’a satmaya 
hazırlanan 
Aris’e Cenk To-
sun önerisi geldi. 
Aris’in de Cenk 
Tosun’u kadrosuna 
katmak istediği be-
lirtilmekte. Kama-
ra’yı 5 milyon Euro 
artı takas şeklinde 
Olympiacos’a satma-
sı beklenen Aris’in 
hücum hattında olu-
şacak boşluğu Cenk 
Tosun ile doldurma-
yı planladığı ifade 
edilmekte.

KARA Kartal’da forvet için bekle-
nen son yaklaşıyor... İngiliz ekibi 
Burnley’den uzun süredir Wout 

Weghorst’u kadrosuna katmaya çalışan 
Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu 
ikna etti. Yeni sezonda İngiltere Premier 
Lig’in bir altı olan Championship’te yer 
alacak Burnley’i son yapılan temasların 
ardından, bedelsiz kiralama konusunda 
ikna eden, oyucunun da garanti ücret konu-
sunda 2.7 milyon Euro’luk talebini kabul 

eden Beşiktaş, Weghorst’la el sıkıştı. 
Almanya Bundesliga takımları Borussia 

Dortmund ve son UEFA Avrupa Ligi 
Şampiyonu Frankfurt’un ilgisi sonrasında 
Beşiktaş’ı beklemeye alan tecrübeli isim, 
2 kulübün de forvet hattını yeni isimlerle 
güçlendirmesi sonrasında rotasını Beşik-
taş’a çevirdi.

Kampa katılacak
Deneyimli futbolcu, son yapılan temasta 
Beşiktaş’a olumlu yanıt verdi. Yeni hafta 
içinde ailesiyle birlikte İstanbul’da olması 
beklenen Weghorst, maç başı ve bonuslarla 
Kara Kartal’dan 3.2 milyon Euro kazana-
cak. Resmi imzaların ardından, transfer 
resmiyet kazanacak. Yıldız futbolcunun ha-
mile olan eşini ikna etmek için yoğun mesai 
harcayan Siyah-Beyazlı kulüp, temas trafiği 
sonrasında oyuncunun ailesini de ikna 
ederek, transferi sonuçlandırdı. Başarılı 
oyuncunun ıslak imza sonrasında Beşik-
taş’ın yarın başlayacak yeni sezon kampına 
katılması bekleniyor.

Jorge Jesus’un transfer listesinde 
ilk sıralarda yer alan William 
Carvalho geçtiğimiz sezon 49 
müsabakada oynama şansı yaka-
ladı. 30 yaşındaki orta saha 
bu maçlarda rakip 
fileleri 4 kez ha-
valandırma 
başarısı 
göster-
di. Dursun Özbek’in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için 

Okan Buruk’la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmı-
zılılar, Abdülkerim Bardakcı’nın imzasının ardından Fenerbahçe’nin uzun süredir 
peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu

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
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pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi
takip İtalyan devi Juventus tara-
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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
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nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
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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,
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etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
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adam 213 galibiyet, 133 beraberlik
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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
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ASLAN CARVALHO
İCİN DEVREDE

Galatasaray ‘da başkan-
lık görevine Dursun 
Özbek’in gelmesinin 

ardından transferde 
agresif bir tutum 

içerisine giril-
di. Beşiktaş 
‘ın uzun 
süredir 
ilgilendiği 
Kazımcan 
Karataş’ı 
bitirme 
noktasına 

gelen sa-
rı-kırmızılılar, 

Fenerbahçe 
‘nin ilgilendiği 
Abdülkerim 

Bardakcı’yı 
transfer etti. 

Galatasaray’dan 
Fenerbahçe’ye bir 

transfer çalımı daha 
geldi. Galatasaray, Kon-

yaspor’dan Abdülkerim 
Bardakcı transferini res-
men açıkladı. Önceki gece 

geç saatlerde İstanbul’a gelen ve 
dün sağlık kontrollerinden geçen 
27 yaşındaki savunma oyuncusuy-
la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. 
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da 
kadrosuna katmak istediği oyun-
cu için Galatasaray, Konyaspor’a 
2 milyon 800 bin Euro bonservis 
bedeli ödeyecek. Abdülkerim 
Bardakcı ise bu sezon 17 milyon 
TL, gelecek sezon 19 milyon 550 
bin TL, 2024-25 sezonunda 23 
milyon 460 bin TL yıllık ücret ala-
cak. Oyuncunun sözleşmesinde 
opsiyonun kullanılması halinde 
2025-26 sezonunda Abdülkerim’e 
29 milyon 325 bin TL ödenecek. 
Sarı-kırmızılı formayı giydikten 
sonra konuşan savunma oyuncu-
su “Galatasaray’da ilk hedefim 
öncelikle oynamak. Sonrasında 
kaptanlık. Taraftarlara destekleri 
için teşekkür ediyorum. İnşallah 
yüzlerini kara çıkarmayacağım ve 
her zaman bu formanın hakkını 
vererek oynamaya çalışacağım” 
dedi. Öte yandan Fenerbahçe’nin 
bu transfer için özel uçak gön-

dermeyi düşündüğü iddialarına 
sarı-kırmızılılar resmi hesapların-
dan kağıttan uçaklı göndermede 
bulundu.

Transfer listesine girdi
Beşiktaş’ın elinden Kazımcan 
Karataş’ı, Fenerbahçe’nin elin-
den ise Abdülkerim Bardakcı’yı 
kapan Galatasaray, sarı-lacivert-
lilere bir transfer çalımı daha 
atmaya hazırlanıyor. Galatasaray, 
Fenerbahçe’nin uzun süredir 
transfer listesinde bulunan Real 
Betisli William Carvalho’yu 
transfer listesine ekledi. Sarı-kır-
mızılılar, Jorge Jesus’un ısrarla 
takımda görmek istediği 30 ya-
şındaki oyuncu için devreye girdi. 
Galatasaray’ın Real Betis’le 1 yıl 
daha sözleşmesi bulunan William 
Carvalho için La Liga temsilcisi-
ne Fenerbahçe’den daha iyi bir 
transfer teklifi sunduğu belirtildi. 
Sarı-kırmızılılar, William Car-
valho’yu transfer etmesi halinde 
ezeli rakibine bir gol daha atmış 
olacak.

Cenk Tosun komşuya

Orta sahanın 
vazgeçilmezi
Jorge Jesus’un transfer listesinde 
ilk sıralarda yer alan William 
Carvalho geçtiğimiz sezon 49 
müsabakada oynama şansı yaka-
ladı. 30 yaşındaki orta saha 
bu maçlarda rakip 
fileleri 4 kez ha-
valandırma 
başarısı 
göster-
di. Dursun Özbek’in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için 

Okan Buruk’la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı-kırmı-
zılılar, Abdülkerim Bardakcı’nın imzasının ardından Fenerbahçe’nin uzun süredir 
peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu

ASLAN CARVALHOASLAN CARVALHO
İCİN DEVREDEİCİN DEVREDEİCİN DEVREDE

Galatasaray ‘da başkan-
lık görevine Dursun 
Özbek’in gelmesinin 

ardından transferde 
agresif bir tutum 

içerisine giril-
di. Beşiktaş 
‘ın uzun 
süredir 
ilgilendiği 
Kazımcan 
Karataş’ı 
bitirme 
noktasına 

gelen sa-
rı-kırmızılılar, 

Fenerbahçe 
‘nin ilgilendiği 
Abdülkerim 

Bardakcı’yı 
transfer etti. 

Galatasaray’dan 
Fenerbahçe’ye bir 

transfer çalımı daha 
geldi. Galatasaray, Kon-

yaspor’dan Abdülkerim 
Bardakcı transferini res-
men açıkladı. Önceki gece 

Jorge Jesus’un transfer listesinde 

Orta sahanın 
vazgeçilmezivazgeçilmezi

ORTA SAHAYAORTA SAHAYA
ÇARE VİDALÇARE VİDAL

Galatasaray, orta sahada-
ki eksikliği Arturo Vidal 
ile kapatmayı hede� iyor. 
Sarı-Kırmızılılar, Inter’den ayrılma kararı alan Arturo Vidal için 
teklifte bulundu. İtalyan ekibinin vereceği yanıta göre orta alandaki 
takviye operasyonu da şekillenecek. Inter bonservis istemiyor

TEKNİK direktörlük 
koltuğuna Okan Buruk’u 
oturtan Galatasaray , 

önümüzdeki sezon şampiyon-
luğa oynayacak güçlü bir kadro 
kurmak için transferde düğ-
meye bastı. Çalışmalarını dört 
koldan yürüten Sarı-Kırmızılı-
lar’ın şimdi de dünyaca ünlü bir 
yıldıza kancayı taktığı öne sürül-
dü. ADN Radio, resmi internet 
sitesi aracılığıyla paylaştığı özel 
haberinde Cim-Bom’un İtalyan 
ekibi Inter’de forma giyen an-
cak bu yaz takımdan ayrılması-
na kesin gözüyle bakılan Arturo 
Vidal’e teklifte bulunduğunu 
duyurdu.

Maaş yükünden kurtulacak
35 yaşındaki merkez orta saha 

oyuncusu, kariyerinde daha 
önce Juventus, Barcelona ve 
Bayern Münih gibi Avrupa 
devlerinde de top koşturmuştu. 
Tecrübeli futbolcunun peşinde 
Brezilya ekibi Flamengo da 
bulunuyor. Ancak Vidal’in Av-
rupa’da kalmaya sıcak baktığı 
belirtildi. Inter’le mukavelesi 
2023’te tamamlanacak futbolcu 
için bonservis bedeli istenmesi 
beklenmiyor. İtalyan ekibi, önü-
müzdeki sezon kadrosunda onu 
düşünmüyor. Maaş yükünden 
kurtulmak için bu yolu izleyece-
ği ifade edildi.

Takviyede tek seçenek değil
İtalyan ekibinden vergiler 
düşüldüğünde senelik 4 milyon 
euro net kazanan oyuncuya 3 

milyon euro civarında bir maaş 
önerileceği belirtildi. Kalan 1 
milyon euroluk farkı ise Inter 
ödeyecek. Flamengo’nun tecrü-
beli futbolcuya yıllık 3 milyon 
euro gibi bir rakam önerme-
si beklenmiyor. Bu sebeple 
Galatasaray favori konumda. 
Geçen sezon orta sahası çok 
eleştirilen Aslan, Vidal’le 
sorunların büyük bölümünü 
çözmeyi planlıyor. Ancak orta 
alan takviyeleri sadece onunla 
sınırlı kalmayacak.

TEKNİK 
koltuğuna Okan Buruk’u 
oturtan Galatasaray , 

KARA 
nen son yaklaşıyor... İngiliz ekibi 
Burnley’den uzun süredir Wout 

BEŞİKTAŞ ‘ta trans-
ferde hareketli 

günler yaşanı-
yor. Siyah 

beyazlılar 
golcü 
trans-

ferin-
de 
Hol-

lan-
dalı futbol-
cu Wout 
Weghorst’i 

bitirmeye 
çok yakın. Kartal, 

kısa süre içerisinde görüş-
meleri sonlandırarak 29 
yaşındaki forvet oyuncu-

sunu kadrosuna katmak 
istiyor. Weghorst dışında 
siyah beyazlılar için bomba 

bir isim gündeme geldi.  Be-
şiktaş’a, Adana Demirspor’da 
forma giyen İtalyan golcü 
Mario Balotelli önerildi. Yıl-
dız golcünün menajeri siyah 
beyazlı takımın yöneticileriyle 
iletişime geçerek 31 yaşındaki 
futbolcuyu siyah beyazlı takı-
ma önerdi. 

Daha önce gündeme geldi
Türkiye’ye gelmeden önce 
Sergen Yalçın döneminde 
yeniden gündeme gelen 
Balotelli için tecrübeli teknik 
adamdan onay çıkmamıştı. 
Ardından Balotelli, Adana 
Demirspor formasıyla Voda-
fone Park’ta Beşiktaş’a gol 
attı ve Sergen Yalçın’a doğru 
el hareketi yaparak tepki 
gösterdi. 

BEŞİKTAŞ 

göre Aboubakar Ka-
mara’yı Olympi-
acos’a satmaya 
hazırlanan 
Aris’e Cenk To-
sun önerisi geldi. 
Aris’in de Cenk 
Tosun’u kadrosuna 
katmak istediği be-
lirtilmekte. Kama-
ra’yı 5 milyon Euro 
artı takas şeklinde 
Olympiacos’a satma-
sı beklenen Aris’in 
hücum hattında olu-
şacak boşluğu Cenk 
Tosun ile doldurma-
yı planladığı ifade 
edilmekte.

Cenk Tosun komşuya

BALOTELLi BOMBASI
Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes trans-
ferinden sonra bir hamle daha yapmak istiyor. Weghorst ile anlaşmaya varan Kartal, bir golcü 
daha almak istiyor. Adana Demirspor’un dünya yıldızı olan Balotelli Kartal’a resmen önerildi

bitirmeye 
çok yakın. Kartal, 

İŞLEM TAMAM!
Siyah-Beyazlılar’a Hollandalı golcüden bekle-
nen haber geldi. Almanya’dan Dortmund ve 
Frankfurt’tan beklediği geri dönüşü alamayan 
Wout Weghorst, Kartal’ın teklifini kabul etti. 

29 yaşındaki golcünün yeni haftada 
İstanbul’da olması bekleniyor
eden Beşiktaş, Weghorst’la el sıkıştı. 
Almanya Bundesliga takımları Borussia 

Dortmund ve son UEFA Avrupa Ligi 
Şampiyonu Frankfurt’un ilgisi sonrasında 
Beşiktaş’ı beklemeye alan tecrübeli isim, 
2 kulübün de forvet hattını yeni isimlerle 
güçlendirmesi sonrasında rotasını Beşik-
taş’a çevirdi.

Kampa katılacak
Deneyimli futbolcu, son yapılan temasta 
Beşiktaş’a olumlu yanıt verdi. Yeni hafta 

İŞLEM TAMAM!
Siyah-Beyazlılar’a Hollandalı golcüden bekle-Siyah-Beyazlılar’a Hollandalı golcüden bekle-
nen haber geldi. Almanya’dan Dortmund ve 
Frankfurt’tan beklediği geri dönüşü alamayan 
Wout Weghorst, Kartal’ın teklifini kabul etti. 

29 yaşındaki golcünün yeni haftada 
İstanbul’da olması bekleniyor

BEŞİK-
TAŞ’IN 
transfer 



Eski CHP Kumbur-
gaz Belediye Meclis 
üyesi Nevzat Çet-

rez’in oğlu Olcay Çetrez, 
Ebru Oymak ile dünyaevi-
ne girdi. Genç çiftin düğün 
töreni Kumburgaz Marin 
Princess Otel’de gerçek-
leştirildi. Çiçeği burnunda 
çiftin nikah şahitliklerini 
eski Kumburgaz Belediye 

Başkanı Hüseyin Çorba-
cıoğlu ve CHP İstanbul 
Milletvekili Ali Şeker ger-
çekleştirdi. Renkli görün-
tülere sahne olan düğün 
törenine Avcılarspor Baş-
kanı Hasan Şeker, İstanbul 
Gazeteciler Dernek (İGD) 
Başkanı Mehmet Mert ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Bir yastıkta kocayın
Genç çiftin nikahlarına 

şahitlik eden CHP İstan-
bul Milletvekili Ali Şeker, 
her iki isme de bir ömür 
boyu mutluluk diledi. 
Şeker, “Bugün burada iki 
güzel evladımızın düğün 
törenine şahitlik etmenin 
mutluluğu içerisindeyiz. 
Ben her iki genç arkada-
şımıza da evliliklerinde 
mesut olmalarını diliyo-
rum. Allah bir yastıkta 
kocatsın” dileklerinde bu-

lundu. Eski Kumbur-
gaz Belediye Başkanı 
Hüseyin Çorbacıoğlu 
da yeni evli çifte mutlu-
luk dilerken, “Vatana, 
millete hayırlı evlatlar 
yetiştirin. Kendiniz gibi 
güzel çocuklar yetişti-
rin. Her zaman örnek 
bir aile olun, çok mutlu 
olun” temennilerinde 
bulundu.

BEYOĞLU Belediyesi, ilçenin 
tarihi dokusunu koruyarak yeni ya-
şam alanları oluşturmak amacıyla 
Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni 
bir konsept geliştirdi. Bu kapsam-
da çok büyük alanlar olmasa da 
ilçe sakinlerine rahat bir nefes 
aldıran Mahalle Bahçeleri projesi 
hayata geçirildi. Proje kapsamın-
da mahallelerde boş olan küçük 
ve orta ölçekli alanlarda mahalle 
bahçeleri inşa edilmeye devam 
ediliyor. “Daha Yeşil bir Beyoğ-
lu” hedefiyle inşa edilen Mahalle 
Bahçeleri kapsamında 35 tane 
mahalle bahçesi tamamlanarak 
hizmete sunuldu. Proje kapsamın-
da  Kaptanpaşa Mahallesi Ceylan 
Sokak’ta inşa edilen mahalle bah-
çesinin açılışını, Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız mahalle 
sakinleri ve çocuklarla birlikte 

yaptı. Açılışın ardından mahallede 
yeni doğan çocuklar adına bahçeye 
zeytin ağacı fidanı dikildi. Bölgeye 
yeni bir ivme kazandıracak olan 
mahalle bahçesi; Basketbol sahası, 
Fitness grubu, çocuk oyun alanı, 
yeşil alan ve dinlenme alanıyla 
vatandaşlara rahat bir nefes aldı-
racak.

Dönüşüm başladı
Mahalle bahçesinin açılışında 
konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, “Biz göreve ge-
lirken dedik ki daha yeşil, güvenli 
ve huzurlu bir Beyoğlu. Çocukla-
rımızın kitap okuyacağı kütüpha-
neler, okullar ve bu tür bahçelerde 
oynasınlar diye Beyoğlu’nda adım 
adım bunları gerçekleştiriyoruz. 
Şehri daha yeşil ve güvenli yapmak 
amacıyla Okmeydanı ve Fetihte-
pe’de kentsel dönüşümü de başlat-
tık” dedi.

MİLLET bahçelerinin yanı sıra İs-
tanbul’un en güzel florasına sahip 
Şamlar Tabiat Parkı, ziyaretçile-
rini kuş cıvıltıları ve tabiatın eşsiz 
güzellikleriyle karşılıyor. Şamlar 
Tabiat Parkı’nda toplam 6 kapı 
bulunuyor. 1, 2, 3 ve 4. Kapı, eşsiz 
güzellikleri keşfetmek isteyen 
herkese açık. Şamlar Tabiat Par-
kı’nda bulunan 5. Kapı ise sadece 
Başakşehirlilere özel olarak ha-

zırlandı. Sporseverler için bisiklet, 
koşu ve yürüyüş parkurları, doğa 
fotoğrafları çekmeyi ve manzarayı 
izlemek isteyenler için ise seyir 
terası yer alıyor. 6. Kapı’da ise 
çocukların gönüllerince eğlenece-
ği, eğlenirken öğreneceği Doğada 
1 Gün etkinliği yapılıyor.

Başakşehir’in 7 harikası
Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu’nun “Her mahal-
leye bir millet bahçesi yapaca-

ğız” sözünün ardından başlayan 
çalışmalarda büyük yol kat edildi. 
Gün içerisinde on binlerce doğa 
dostunu ağırlayan Başakşehir, 
Ayazma, Hoşdere ve Kayaşehir 
millet bahçelerine ilave olarak 
Çam ve Sakura, Güvercintepe 
ile Altınşehir millet bahçelerinde 
de çalışmalar tüm hızla devam 
ediyor. Üç yeni millet bahçesinin 
tamamlanmasının ardından Ba-
şakşehir’deki millet bahçelerinin 
sayısı 7’ye ulaşacak.

Eski CHP Kumburgaz Belediye Meclis üyesi Nevzat Çetrez’in oğlu Olcay Çetrez, Ebru Oymak 
ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 
“Dilerim bir ömür boyunca mutlu olun. Allah bir yastıkta kocatsın” dileklerinde bulundu

Beyoğlu yeşilleniyor
Beyoğlu Belediyesi tarafından “Daha Yeşil bir Beyoğlu” 
hedefiyle inşa edilen Mahalle Bahçelerinin bir yenisi, Kap-
tanpaşa Mahallesinde bölge sakinlerinin hizmetine açıldı

Ünlü ressam Aysen Arın’ın kızı Yağ-
mur Ünlücömert, Onur İslamoğlu ile 
renkli bir tören eşliğinde nişanlandı

Eski CHP Kumburgaz Belediye Meclis üyesi Nevzat Çetrez’in oğlu Olcay Çetrez, Ebru Oymak 

BiR OMUR
MUTLU OLUN

BURAK ZİHNİ

HACER KÖSE

YAKUP TEZCAN

DARISI DÜĞÜNLERİNE

ÜNLÜ ressam Aysen Arın’ın 
kızı Yağmur Ünlücömert, Onur 
İslamoğlu ile hayatını birleştirmek 
için önemli bir adım attı. Renkli 
bir tören eşliğinde nişanlanan 
genç çift şimdi 2 Eylül’de yapı-
lacak düğün törenleri için geri 
sayıma başladı. Büyük bir mut-
luluk yaşadığını anlatan Aysen 
Arın, “Kızımın nişan töreninde 
bizlerle mutluluğumuzu paylaşan 
herkese çok teşekkür ediyorum. 
Dilerim kızım da oğlumuz da bir 
ömür mutlu olsunlar. Şimdiden 
tüm dostlarımızı, sevenlerimizi 
2 Eylül’deki düğüne bekliyoruz” 
diye konuştu.

ARNAVUTKÖY Beledi-
yesi Bilişim Akademisi 
“Metaverse ve Dijital Çağ 
Dönüşümünde Geleceğin 
Meslekleri” konulu seminer 
düzenledi. Seminer çerçe-
vesinde ilçe genelindeki lise 
düzeyindeki gençlere dijital 
çağın yenilikleri hakkında 
bilgi verildi. Hadımköy 
İbrahim Özaydın Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lise-

si’nde düzenlenen seminer 
programı yoğun ilgi gördü. 
Programa ilçe genelinde 
lise düzeyinde eğitim gören 
öğrenciler ve öğretmenler 
katıldı. Gençlere gelece-
ğin meslekleri hakkında 
bilinçlendirmek, metaverse 
ve dijital çağ hakkında 
farkındalık için düzenlenen 
program gün boyu devam 
etti. Programa Arnavutköy 
Belediye Başkanı Ahmet 
Haşim Baltacı da katılarak 
gençlere hitap etti. Seminer 
sonunda öğrencilere çeşitli 
hediyeler verildi.

Olağanüstü farklılıklar
Programda konuşan Arna-
vutköy Belediye Başkanı 

Ahmet Haşim Baltacı, 
“Artık dünya bizim çağımız-
dan çok daha farklı özellikle 
pandemi sonrasında olağa-
nüstü farklılıklar görülüyor. 
Bir çok farklı alanlarda 
teknolojinin gelişimini 
gördük. Bunlardan bir ta-
nesi de metaverse bende bu 
kavramı sizler gibi yeni yeni 
öğreniyorum. Bizim bu ça-
lışmamızın maksadı dijital-
leşen dünyada ortaya çıkan 
yeni fırsat ve meslekler de 
var, bu meslekleri öğrenmek 
ve öğretmek için çabalıyo-
ruz. Artık bilişime dayalı be-
lediyeciliği kendimize dahil 
ediyoruz ve gençlerimiz için 
harika bir bilişim merkezi 
kuruyoruz” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Başakşehir, millet bahçeleri ve mesire alanlarıyla cazibe merkezi haline geldi. 
21 metrekare yeşil alan miktarıyla Başakşehir, İstanbulluların da keyi� i bir hafta sonu için ilk tercihi oluyor

Arnavutköy geleceği konuştuArnavutköy geleceği konuştu

Başakşehir’de nefes alınBaşakşehir’de nefes alınMezuniyet sevinci
MÜZİSYEN Ozan Doğulu’nun Ece Yos-
maoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 
kızı Arya, ortaokuldan mezun oldu. Kep 
atma töreninde amcası Kenan Doğu-
lu’nun ‘Tencere Kapak’ adlı şarkısını 
seslendiren 14 yaşındaki Arya, dinle-
yenlerden tam not aldı. Bu özel günden 
fotoğrafları Ece Yosmaoğlu da sosyal 
medya hesabından yayınladı. Yosma-
oğlu, kızıyla çekilen fotoğraflarına şu 
ifadeleri not düştü:
“Yılların nasıl aktığını fark ettiğim anlar 
zihnimde fotoğraflanıyor bazen. Bugün 
gibi… Arya’mız bugün ortaokul mezunu. 

İlk canım, birlikte 
büyüdüğüm... 
Diplomasını 
alırken önümde 
14 adım birden 
atıyor. 14 yaşına 
birden giriyor 
sanki. Hayat 
zaten bu kadar, 
bir an hepsi... ” Paylaşımlarıyla takipçi-
lerinden yoğun ilgi gören Ece Yosmaoğ-
lu’nun fotoğraflarına; Kenan Doğulu, İdil 
Fırat, Neslişah Alkoçlar ve Ece Dağıstan 
gibi ünlü isimler yorum yaptı. 
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Davetlilere
teşekkür
OĞLU Olcay Çetrez 
ve gelinin Ebru Oy-
mak’ın düğün törenine 
katılan davetlilere 
teşekkür eden Nev-
zat Çetrez ise “Bu-
gün bizim en mutlu 
günümüz. Oğlumuz 
ve kızımız hayatlarını 
birleştirdi. Bu mutlu 
günümüzde bizleri yal-
nız bırakmayan, düğün 
törenimize katılan, 
neşemizi paylaşan tüm 
dostlarımıza, akraba-
larımıza, yakınlarımıza 
gönülden teşekkür 
ediyorum” şeklinde 
konuştu.


