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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Azerbaycan'da ilk kez 

düzenlenen TEKNOFEST'te
açıklamalarda bulundu. Erdoğan,
“Bölgemizde yeni bir sayfa açma-
nın zamanı gelmiştir. Azerbay-
can'la yakın dayanışma, temas ve
koordinasyonumuzu sürdürece-
ğiz” dedi. “Biz baskıyla, tehditle

korkutulanlardan olmadık, asla
olmayacağız” diyen Erdoğan,
“Bizim kimsenin toprağında 
gözümüz olmadığı için verecek
tek karış toprağımız da yoktur, 
olmayacaktır. Biz tesadüflerin bir
araya getirdiği insanlar değil,
büyük bir milletin evlatlarıyız” 
ifadelerini kullandı. 
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Çok sayıda sendika-
nın katılacağı miting

öncesinde dile getirilecek 
talepler açıklandı. Yapılan
açıklamada, “Sağlık sistemi-
nin temelini koruyucu sağlık
hizmetleri oluşturmalı. 
Beş dakikada sağlık olmaz.
Nüfus başına hekim ve sağlık
çalışanı sayısı nitelikli sağlık
hizmeti için gerekli ve yeterli
düzeye getirilmeli. Şehir-şir-
ket hastaneleri politikasından

vazgeçilmeli. Sağlığa ayrılan
bütçe artırılmalı. Etkili bir
sağlıkta şiddet yasası çıkarıl-
malı. COVID-19 meslek
hastalığı sayılmalı. Sağlık
hizmetlerinden kaynaklanan
zararlarda hastaların kayıp-
ları kamu tarafından üstlenil-
meli. Hekimler üzerindeki
baskılara son verilmeli. Tıp
ve tıpta uzmanlık eğitiminde
nitelik öncelikli olmalı” 
denildi. 
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Sağlık meslek 
örgütlerine üye sağlık
çalışanları “Emek Bizim,
Söz Bizim, Sağlık 
Hepimizin” diyerek, 
bugün Ankara’da
yapılacak olan “Beyaz
Miting” öncesi 10 önemli 
taleplerini yineledi

Sağlık Bakanlığı Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu

Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz,
20 gün içinde 21 ülkeye ulaşan may-
mun çiçeği vakaları ile ilgili konuştu.
Yavuz, Türkiye'nin bir geçiş ülkesi 
olması nedeniyle vaka görülme açı-
sından yüksek riskli coğrafyalardan
biri olduğuna işaret ederek, hastalı-

ğın ülkemizde de
tespit edilmesi
durumunda ilk
vakanın iyileşme
süreci olan 
yaklaşık 4 hafta 
boyunca karanti-
nada tutulması
gerekeceğini
kaydetti.
I SAYFA 5

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Karantina 28 
gün sürebilir
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Van’da gerçekleşen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuştu. 
CHP’li belediyelere baskı yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın başarılarını

kıskananlar var. O kadar ciddi bir önyargıya sahipler ki CHP’li belediyeler nasıl başarısız olur
onun arayışı içindeler. Polis baskınları, ihbarlar, haksız eleştiriler yapılıyor” ifadelerini kullandı
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CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin
11’i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanının

katıldığı ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’nda gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi
bir sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Kayyum atamasın-
dan duyulan ciddi bir rahatsızlık var. ‘Seçtiğimiz belediye 
başkanına görev yaptırmıyorlar’ deniyor. Vanlı kardeşlerime ve
yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu yerlerdeki
vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına
karşıyız. 6 liderin kamuoyu ile paylaştığı Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem metninde de kayyum uygulamasına son
vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceği bir şekliyle 
ifade edildi” açıklamasını yaptı. 
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BEŞ DAKİKADA SAĞLIK OLMAZ
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BiR TiYATRO OYNANIYOR 
MEMLEKET Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, Yalo-

va’nın Elmalık Köyü’ndeki evinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun ortaya attığı, “Cumhur-

başkanı yurtdışına kaçacak”
iddiası üzerinden açık-

lamalarda bulundu.
Erdoğan’ın 50

milyon dolar
için yurt dı-

şına kaç-

masının çok da olası bir durum ol-
madığını ifade eden İnce, “Türki-
ye’de bir tiyatro oynanıyor ve bizden
de bu tiyatronun seyircileri olmamız

isteniyor. Gerçekleri sorgulamadı-
ğımız sürece bu ülkede, refah

ve huzur olmaz” dedi. 
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2014 yılında “O
Ses Türkiye” ya-

rışmasında elde et-
tiği çeyrek finalin
ardından Ebru
Gündeş'in back 
vokalistliğini yapan
Sayar, sahnelerde
sürdürdüğü müzik
çalışmalarını ilk sin-
gle çalışması
“Buz”la taçlan-
dırdı. Sayar, her
tarzın altından 
kalkabilecek bir 

yeteneğe sahip
olduğunu söyledi. 

ALTINDAN
kalkabilirim!
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KAYYUM UYGULAMASINA 
SON VERECEĞİZ

CHP'li belediyelerin baskı ve tehditle sindirilmeye 
çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Belediye başkan-

larımızın başarılarını kıskananlar var. Başarılarının önüne
nasıl set çekebiliriz anlayışı var. Oysa akıllı bir yönetim bele-
diye başkanlarının başarılı olmasını ister. O kadar ciddi bir 
önyargıya sahipler ki CHP’li belediyeler nasıl başarısız olur
onun arayışı içindeler. Polis baskınları, ihbarlar, haksız eleştiri-
ler yapılıyor” dedi. Konuşmasında SADAT'ı da eleştiren 
Kılıçdaroğlu, “SADAT ve benzeri kuruluşlarından birisi ‘Biz
bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlarla sandıkta
teslim etmeyiz’ demiş. Senin boyunu, posunu görmek isterim
ben. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz, sizin feriş-
tahınız gelse bizi korkutamaz” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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Konuşmasının son bölümünde Vanlılara 
seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Van 
kardeşlerim bu bölgede huzur içinde 
yaşamak istiyorsanız bize katılın. Kayyum 
uygulamasına son verilmesini, seçimle 
gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız bize 
katılacaksınız. Selahattin Demirtaş’ın, Osman 
Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize
katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ VE 
KAVALA AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve 
mali genel kurulunda salon karıştı. 

Üyelerden Berk Tunca'nın Ahmet Nur Çebi'yi
eleştiren sözleri üzerine salondan tepki sesleri
yükseldi. Tepkiler bir süre sonra yerini kavgaya
bıraktı. Gerginlik üzerine oturuma ara verildi.
Divan Başkanlığı, emniyet görevlilerini müda-
haleye çağırdı. Olayların ardından yapılan 
oylamada Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari
ve mali yönden ibra edildi. I SAYFA 15
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TEKME TOKAT SALDIRDILAR!

BEYAZ TALEP!

Dr. Serap Ş. Yavuz

FOTOMARATON BAŞLADI

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali,
Kültür ve Turizm Bakanı 

Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı 
Fotomaraton etkinliği ile başladı. 
12 Haziran'a kadar sürecek festivalin
açılışını yapan Bakan Ersoy, mayıs ayı
itibarıyla turist rekorları kırılmaya baş-
landığını ifade ederek “Yurt dışından
da çok sayıda katılım var. Türk sanat-
çıların yabancı sanatçılarla buluşması,
doğu ile batının sinerjisi olarak da 
görülebilir” dedi.  I SAYFA 9

ç

Mayıs ayında 
rekor kırıldı

KURSAKLARINDA KALACAK

İstanbul’un fethinin 569. Yıl-
dönümü nedeniyle bir mesaj

yayınlayan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “İstanbul’un ‘Kons-
tantinopolis’ olmasını hedefleyenler,
bunu projelendirenler başaramaya-
cak ve hevesleri mutlaka kursakla-

rında kalacaktır.
İstanbul’un Türk
kenti olmasından
rahatsız olanlar,
Bizans hayaletin-
den medet um-
makta, Haçlı
kalıntılarından
çare beklemekte-
dir” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 9
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Sarıyer Belediyesi tarafından
düzenlenen 9'uncu Sarıyer 

Edebiyat Günleri, Vedat Türkali’nin
mezarı başında yapılan anma töre-
niyle başladı. Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, Türkali’yi rahmetle ana-
rak, gün geçtikçe okumaktan uzakla-
şan okurların yazarlarla ve kitaplarla
buluşturulmasının çok önemli 
olduğunu söyledi. I SAYFA 10
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Hala Bizans’tan 
medet umuyorlar!

Volkan Yılmaz

VEDAT TÜRKALi
UNUTULMADI

KAPIMIZ HeR 
ZAMAN AÇIK!

A Milli Futbol 
Takımı Teknik Direk-

törü Stefan Kuntz, aday
kadroya çağırmadığı Mert
Hakan Yandaş, İrfan Can
Kahveci ve Emre Mor’a
kapının her zaman açık 
olduğunu ifade etti. Kuntz,
milli takıma genç oyuncu-
lar kazandırmak istedikle-
rini vurgulayarak
görüştüğü oyuncuları da
açıkladı.  I SAYFA 14
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Tadına baktılar
Çatalca’da Türk Mutfağı Haftası’nda belediye okul
işbirliğinde yöresel patriot böreği ve çok az bilinen

ama geçmişi binlerce yıla dayanan meyan ve hibiskus
şerbeti hazırlanarak tanıtıldı. İlçe Kaymakamı Erdoğan
Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Mesut Üner, Cumhuri-
yet Meydanı’nda hazırlanan stantları gezdi. I SAYFA 5
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KANuNLARLA BeLiRLeNsiN!
Statü ve nitelik gözet-
meksizin her yerde

madenciliğe izin veren mev-
zuatın, doğal varlıklarımızı,
gıda güvenliğimizi ve kültürel
değerlerimizi korumaya yetme-
diğine dikkat çeken TEMA
Vakfı, madenciliğe kapalı alan-
ların kanunlarla belirlenmesini
önerdi. Kapanması gereken
alanları sıraladı. I SAYFA 16
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Muharrem İnce 

BAsKANLARIMIZI
KIsKANIYORLAR!

FERİŞTAHINIZ GELSE 
BİZİ KORKUTAMAZ



Sağlıklı beslenme alanında 
toplumsal farkındalığı ve bilinci 
artıracak projeler hayata geçiren 

Sabri Ülker Vakfı ile dünyada beslen-
me konusunda en köklü kurum kabul 
edilen The Nutrition Society, beslen-
me dünyasının önde gelen isimlerini 
İstanbul’da bir araya getirdi. Toplum 
sağlığının geleceği için dünyaca ünlü 
bilim insanları, 25-26 Mayıs 2022 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti-
rilen “Sağlık İçin Beslenmenin Rolü” 
konulu konferansta sağlıklı yaşama 
dair en son bilgiler paylaşıldı.

Basın toplantısında bir araya 
gelen The Nutriton Society, Sabri 
Ülker Vakfı yöneticileri ve uzman-
lar konferansın önemine değinerek 
sağlık okuryazarlığı, Türkiye’de 
ve Avrupa’da obezite, İngiltere ve 
Türkiye’deki beslenme alışkanlıkları 
konularını değerlendirdi. 

Acil önlem alınmalı
Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü 

Begüm Mutuş, The Nutriton Society 
iş birliğiyle dünyaca ünlü bilim insan-
larına ev sahipliği yaptıklarını söyleye-
rek; ideal sağlığa ulaşma ve muhafaza 
etme konusunda beslenmenin rolü-
nün daha iyi anlaşılması için en güncel 
bilgileri kamuoyuyla paylaştıklarını 
ifade etti. Doğru bilgilenme için sağlık 
okuryazarlığının kritik önem taşıdığını 
aktaran Begüm Mutuş, “Toplum ola-
rak sağlık okuryazarlığımız maalesef 
yeterli değil. Bugün araştırmalara da 
baktığımızda Türkiye nüfusunun 35 

milyonunun sağlık konusunda doğru 
okumayı yapamadığını görüyoruz. 
Sağlık okuryazarlığının yetersizliği ise 
maalesef sağlığı olumsuz etkileyen 
en önemli risklerin başında geliyor” 
dedi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa 
Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 
Avrupa Obezite Raporu’na göre Tür-
kiye’de her 5 kişiden 1’inin aşırı kilolu 
veya obez olduğunun altını çizen 
Mutuş, “Obezite Avrupa’da neredey-
se salgın boyutuna ulaşmış durumda. 
Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında 
obezite ve aşırı kilo sorununun en yay-
gın olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. 
Toplum olarak bu durumu göz ardı 
etmeden önlem almalı ve sağlık okur-
yazarlığı düzeyimizi yeterli seviyeye 
taşımalıyız” dedi.

Bilgi kirliliği var
Dünya genelinde toplum sağlığı ko-

nusunda en büyük risklerden biri olan 
bilgi kirliliği ve sağlık okuryazarlığının 
yetersizliği bireylerin kişisel sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen en önemli 
risklerden birini oluşturuyor.  Tür-
kiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve 
İlişkili Faktörleri araştırmasına göre, 
Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konu-
sunda yetişkin nüfusun yüzde 24,5’i 
“yetersiz”, yüzde 40,1’i ise “sorunlu” 
bilgi düzeyine sahip. Yani 53 milyon 
yetişkin nüfusun, 35 milyonunun sağ-
lık okuryazarlığı yeterli düzeyde değil. 
Araştırmaya göre, sağlık okuryazarlığı 
düzeyi yetersiz olanların yüzde 43,5’i 
bir hekim tarafından teşhis edilmiş 

bir hastalığa sahip. Bu veriler sağlık 
okuryazarlığının eksikliğinin hastalık 
oluşmasında en önemli faktörlerden 
de biri olduğunu gösteriyor. The Nut-
rition Society Başkanı Julie Lovegro-
ve, “The Nutrition Society olarak 
bireylerin beslenme ile ilgili doğru 
bilgilenmelerinin ve sağlık okuryazar-
lığının toplum sağlığı açısından kritik 
bir önem taşıdığına inanıyoruz. Sabri 
Ülker Vakfı ile birlikte beslenme eği-
timine odaklanan bu önemli etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktan büyük mem-
nuniyet duyuruyoruz” dedi.

Ortalama yaşam 78
İngiltere ve Türkiye’deki beslen-

me alışkanlıklarını kıyaslayan Royal 
Society Of Medicine Üyesi Prof. 
Dr. Julian Stowell, şunları söyle-
di: “Dünya Sağlık Örgütü’nün son 
verilerine göre doğumdan itibaren 
yaşam süresi ortalaması Türkiye’de 
kadınlar için 76, erkekler için 80 
yıldır. Birleşik Krallık’ta ise kadınlar 
için 79, erkekler için 82 yıl. Aradaki 
fark az olmakla birlikte sağlıklı geçen 
yaşam süresi düşünüldüğünde fark 
daha da azalıyor. Bu süre Türkiye’de 
ortalama 78 yıl, Birleşik Krallık’ta ise 
80 yıl. Bu nedenle, kronik hastalıkla-
ra ve rahatsızlıklara ileriki yaşlarda 
yakalanmamız kuvvetli ihtimal olarak 
karşımıza çıkıyor. Sağlık okuryazarlığı 
ile doğru beslenme alışkanlıklarının 
edinilmesi, ortalama yaşam süresinin 
de gün geçtikçe artabileceğini düşün-
dürüyor.”

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. 

40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA 
PROSTATA DIKKAT 
40’TAN SONRA
PROSTATA DIKKAT 
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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Sabri Ülker Vakfı ve The Nutrition Society ortaklığında Türkiye’de ilk defa düzenlenen 
“Sağlık İçin Beslenmenin Rolü” konferansı, dengeli beslenmenin toplum sağlığının gele-
ceği için oynadığı kritik öneme dikkat çekti. Son araştırmalara göre yetersiz sağlık okur-
yazarlığı, Türkiye’de obezite ve aşırı kilolu olma durumunu, erkeklerde yüzde 20, kadın-
larda ise yüzde 28’e taşıyor. Bireylerde eğitim düzeyi düştükçe hastalık oranı da artıyor 

HIPERTANSIYON
SERTLEŞTIRIYOR!

ERKEN TEDAVI 
COK ONEMLI

MEMORIAL Bahçelievler 
Hastanesi Üroloji Bölümü’n-
den Prof. Dr. Yılmaz Aslan, 

sertleşme bozukluğu ve metabolik 
sendrom ilişkisi hakkında önemli bil-
giler verdi. “Metabolik sendrom, 21. 
yüzyılın önemli halk sağlığı sorunla-
rının başında gelmektedir. Metabo-
lik sendrom, birden fazla kalp damar 
hastalığı risk faktörünün kümelendi-
ği hastalıklar grubu olarak tanım-
lanmaktadır” diyen Aslan, “Son 
yüzyılda gittikçe önem kazanmakla 
birlikte gelişmiş ülkelerde kardiyo-
vasküler hastalıkların ve bu hastalık-
lardan ölümlerin önemli nedenlerin-
den biridir. Batı tipi yaşam tarzı olan 
ülkelerde daha sık gözlenmektedir. 
ABD’de yetişkin nüfusun yüzde 
34-39’unda metabolik sendroma 
rastlanmaktadır. Metabolik sendrom 
görülme sıklığı ülkemizde de Avrupa 
ve Amerika’daki oranlara benzerlik 
göstermektedir. Günümüze kadar 
farklı sağlık otoriteleri tarafından 
birçok tanımlama yapılmıştır. Tüm 
tanımlamaların beş ortak bileşeni; 
artmış açlık kan şekeri (insülin 
direnci), artmış kan basıncı, yüksel-
miş trigliserid seviyesi (TG), düşmüş 
yüksek dansiteli lipoprotein seviyesi 
(HDL) ve obezitedir” ifadelerini 
kullandı. 

Bozukluk rapor edildi
Metabolik sendromlu kişilerde 
ürolojik problemlerin daha sık 
görüldüğünü belirten Aslan, “Yeni 
araştırmalar metabolik sendromun 
çeşitli ürolojik hastalıklar ile de 
ilişkili olduğunu ortaya koymuş-
tur. Bu kişilerde iyi huylu prostat 
büyümesi, prostat kanseri, böbrek 
kanseri, aşırı aktif mesane, erkek 

kısırlığı, stres tipi idrar kaçırma ve 
hipogonadizm gibi ürolojik prob-
lemler daha sık gözlenmektedir. 
Metabolik sendrom, kardiyovasküler 
hastalıklar ve sertleşme bozukluğu 
arasında kuvvetli bir ilişki olduğu 
birçok çalışmada gösterilmiştir. 
Metabolik sendrom bileşenleri aynı 
zamanda vasküler enflamasyona ve 
damar iç yüzeyini döşeyen endo-
tel fonksiyon bozukluğuna neden 
olmaktadır ve bileşenlerinin sayısı 
arttıkça sertleşme bozukluğu sıklığı 
ve şiddeti artmaktadır. 50 yaş altı 
metabolik sendromlu hastalarda 
çeşitli derecede sertleşme bozukluğu 
görülme sıklığı yüzde 68.4, 50 yaş 
üstü metabolik sendromlu hastalar-
da görülme sıklığı yüzde 74.8 olarak 
bildirmişlerdir. Ülkemizde metabo-
lik sendromu olan hastaların yüzde 
79’unda herhangi bir derecede sert-
leşme bozukluğu ve yüzde 24.8 ora-
nında şiddetli sertleşme bozukluğu 
rapor edilmiştir. Birçok çalışmada 
50 yaşın üzerinde sertleşme bozuk-
luğu ile başvuran hastaların yaklaşık 
yarısında metabolik sendrom varlığı 
saptanmış ve bu hastaların yaklaşık 
yarısında da şiddetli sertleşme bo-
zukluğu olduğu gösterilmiştir” dedi. 

TÜRK Toraks Derneği’nin 
25. Yıllık Kongresi özelin-
de açıklamalarda bulunan 

Göğüs Hastalıkları, İmmüno-
loji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. 
Gülfem Elif Çelik astımda erken 
tanının, doktor kontrolünde ilaç 
tedavisinin, hasta farkındalığının 
ve düzenli kontrolün önemini 
vurgularken Türkiye’nin astım 
tedavisinde oldukça iyi bir nokta-
da olduğunu belirtti. Türkiye’de 
her 100 erişkinden 5 ila 6’sında 
görülen bir hastalık olan astım 
hakkında Türk Toraks Derneği 
tarafından düzenlenen kongre 
özelinde açıklamalarda bulunan 
Prof. Dr. Gülfem Çelik astımda 
erken tanı, düzenli ilaç tedavisi ve 
kontrolün önemini vurgularken; 
astımlı hastaların doğru tedavi ile 
normal bir hayat sürdürebilecekle-
rinin de üzerinde durdu.

Uzmana başvurun
Astım her ne kadar kalıtsal bir 
hastalık olsa da özellikle çocukluk 
döneminde sigara dumanı, hava 
kirliliği, solunum yolu enfeksi-
yonu gibi çevresel uyaranların 
bu hastalığın ortaya çıkmasına 
sebep olduğunu belirten Prof. 
Dr Gülfem Elif Çelik, “Eğer 
hastalar nefes darlığı, öksürük ve 
hırıltı şikayetlerinden biri veya 

birkaçını birlikte görüyor; sigara 
dumanı, toz, koku ve stres gibi 
uyaranlarda nefes darlığı hissedi-
yor, öksürüyorsa ve bu şikayetler 
tekrar ediyorsa bu astım olabilir. 
Bu hastalığın tedavisinde erken 
tanı son derece önemli olduğu 
için bu belirtileri taşıyan kişilerin 
bir uzmana başvurmasını tavsiye 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenli kontrol şart
Yapılan çalışmalara göre ülkemiz-
de her 100 erişkinden 5 ila 6’sında 
astım olduğu söyleyen Çelik: 
“Toplumda astıma dair negatif bir 
algı var ancak yıllar içindeki geliş-
meler astım tedavisini çok iyi bir 
noktaya getirdi. Astımın az bilinen 
bir tarafı uygun tedaviyle hastala-
rın yaşam kalitesinin yükseltilebili-
yor olması. Astım hastaları uygun 
tedaviye başlandığında hastalıkları 
tamamen kontrol altına alınabi-
liyor, normal insanlar gibi sosyal 
aktivitelerini yapabiliyor, doğum 
yapabiliyor, seyahat edebiliyor, 
spor yapabiliyor.  Bunun tam tersi 
olarak şikâyeti olup doktora git-
meyen veya yeterli tedavi almayan 
hastalarda hastalık ilerleyebiliyor. 
Fakat bu az bir hasta grubunda 
çıkan bir tablo. Uygun tedavi-
ye ulaşan hastalarımızın büyük 
çoğunluğu hastalıklarını iyi şekilde 
atlatıyor, yaşamlarına etkisi az 
oluyor” dedi. 

Sertleşme bozukluğu; tatmin edici bir cinsel performans için 
yeterli ereksiyonu sağlama ve sürdürmede yetersizlik olarak ta-
nımlanıyor. Çalışmalar; sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, 
kolesterol yüksekliği, obezite ve sedanter yaşam tarzının sert-
leşme bozukluğu için önemli risk faktörleri olduğunu gösteriyor

Göğüs Hastalıkları, İmmü-
noloji ve Alerji Uzmanı 
Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik 
astımda erken tanının, 
doktor kontrolünde ilaç 
tedavisinin, hasta far-
kındalığının ve düzenli 
kontrolün önemini vurgu-
larken Türkiye’nin astım 
tedavisinde oldukça iyi 
bir noktada olduğunu 
belirtti

KISIDEN 1’I KISIDEN 1’I 
ASIRI KILOLU 
5

TÜRKIYE’DEKI beslenme du-
rumunu ortaya koyan en kapsamlı 
araştırmalardan biri olan Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması 

(TBSA) 2019 verilerine göre; 
yetişkin nüfusta obezite, 

erkeklerde yüzde 20, ka-
dınlarda ise yüzde 

28’e varan 

oranlarda değişiklik 
gösteriyor. 2022 Avrupa 
Obezite Raporu’na göre 
ise Türkiye’de yetişkinlerin 

yaklaşık yüzde 67 aşırı kilo 
veya obezite sorunu ile karşı 
karşıya bulunuyor. Ayrıca 

rapora göre erkeklerin yakla-
şık yüzde 25’inin, kadınların ise 

yaklaşık yüzde 40’ının obez olduğu 
ortaya konuluyor. Bu durum gün 
geçtikçe artan obezite yaygınlığına 
işaret ediyor. Bununla birlikte, Tür-
kiye’de eğitim düzeyi düşük olan 
yetişkin bireylerin obezite riskiyle 
daha fazla karşı karşıya olduğu 
belirtiliyor.

Uzayda davul Uzayda davul 
çalmak istiyor!çalmak istiyor!

DAHA önce hava da, kara da, deniz altın-
da asma davuluyla çalıp şarkı söyleyen ve 
Tekirdağ’ın çılgın davulcusu olarak tanınan 

müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda davul çal-
mak istiyor. Türkiye’nin uzaya gidecek ilk astronotu 
olmak isteyen vatandaşların online başvuruları alın-
maya devam ederken, Tekirdağ halkı tarafından çok 
sevilen müzisyen ve solist Ahmet Çelik, uzayda da-
vul çalmak istediğini açıkladı. Ses sanatçısı ve yazar 
Onur Akay’a konuşan Çelik, “Artık uzay çağındayız 
ve bu kültürü oraya taşımak istiyorum.” dedi. Daha 
önce hava da, kara da, deniz altında asma davuluyla 
çalıp şarkı söyleyen ve Tekirdağ’ın çılgın davulcu-
su olarak tanınan Çelik, “Davul ile ilk defa dalış 
yaptım. Çok zoru ama zoru başardım” ifadelerini 
kullanmıştı. Aynı zamanda yöresine bağlı kalarak bu 
sefer de yeni şarkı çıkartan Ahmet Çelik’in, herkesin 
merakla beklediği “Lapseki Çeşmesi” adlı çalışması 
da tüm dijital platformlarda yayınlandı.

ZEYNEP VURAL

Her geçen gün
RISK ARTIYOR!RISK ARTIYOR!
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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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RUTIN sağlık kontrolünden 
geçerken damarlarında tı-
kanıklık olduğu belirlenince 

özel bir hastanede stent takılan 75 
yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün 
sabaha hayatını kaybetti. Bilim çev-
resinin yakından tanıdığı, 1999 Göl-
cük Depremi ardından sahada yaptı-
ğı çalışmalarla adı duyulan İstanbul 
Üniversitesi’nden emekli olmasına 
rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. 
Gündoğu için Beylikdüzü Fatih 
Sultan Mehmet Camii’nde cenaze 
namazı kılındı. Eşi Leyla Gündoğ-
du ile tek oğlu Özgün Gündoğdu, 

ayakta durmada zorlanırken, taziye-
leri kabul etti. Cenazeye, Bogaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü Baş-
kanı Prof.Dr. Haluk Özener’in yanı 
sıra Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Er-
sol, Dr. Gündoğdu’nun yöneticiliği-
ni yaptığı Doğa Hareketleri Derneği 
(DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday 
de katıldığı cenaze için çok sayıda 
çelenk gönderildi.

Birlikte çalışıyorduk
Özgün Gündoğdu ile annesi Leyla 

Gündoğdu, bu ölümün kendilerini 
çok sarstığını, Dr. Oğuz Gündoğ-
du’nun son dönemde önemli bir 
rahatsızlığı olmadığını anlattı. DA-
HAD Başkanı Fuat Ağalday ise 
“Oğuz Hocamızın en büyük hedefi 
depremi önceden tespit edecek 
çalışmalara katkı sağlamaktı. Bu 
amaçla birlikte çalışıyorduk. Baş-
kanı olduğu Mahalle Gönüllüleri 
Derneği ile halkı deprem konusun-
da bilinçlendirmeye çalışıyordu. 
Bıraktığı yolda devam edeceğiz” 
dedi. Kandilli Rasathanesi ve Dep-
rem Araştırma Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. 
Haluk Özener 
de Dr. Gün-
doğdu’nun 
halkı deprem 
konusunda bi-
linçlendirmek 
için büyük 
çaba harcadı-
ğını vefatının 
bilim dünyası için önemli kayıp 
olduğunu söyledi. Cenaze, kılınan 
namaz ardından Büyükçekmece 
Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
 DHA

GÜNDOĞDU UĞURLANDI
Jeofizik ve deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, son yolculuğuna uğurlandı. Annesi Leyla Gündoğdu, bu 
ölümün kendilerini çok sarstığını, Gündoğdu’nun son dönemde önemli bir rahatsızlığı olmadığını anlattı

Beylikdüzü’nde, bir iş yerine zorla giren 5 kişi, darp ettikleri 2 
kişiyi ve çalışanları dışarı çıkardı. Ofisin sahibi Moaaz Beltagy’nin 

olaylar ilgili suçladığı mülk sahibi Murat Yeşilyurt’un avukatı 
açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Beltagy’nin devam eden tahli-
ye davası nedeni ile mağdur algısı yaratmaya çalıştığı ifade edildi

17 Mayıs 2022 tarihinde 
Bağcılar, Güneşli mahal-
lesinde bir evden hırsızlık 

meydana geldi. Bu olaydan bir 
kaç saat sonra aynı semtte bir 
başka eve giren hırsızlar aynı gün 
Küçükçekmece’de ortaya çıktı. 

Park halindeki bir otomobilin 
plakasını çalan hırsızlar Küçük-
çekmece’de bir eve daha girerek 
hırsızlık yaptılar. Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri olaylarla ilgili 
yaptıkları çalışmada şüphelilerin 
kullandığı otomobili ve plaka-
sını tespit etti. Hırsızlıkların 
aynı kişiler tarafından yapıldığı 
belirlendi. Polis ekipleri şüpheli-
lerin hırsızlıklarda kullandıkları 
otomobilin Sultangazi, 50.yıl 

Mahallesi, 2000. sokak üzerinde 
bulunduğunu belirleyince hare-
kete geçti. Araç içinde bulunan 
4 şüpheli yakalandı. Gözaltına 
alınan şüphelilerden Yıldırım 
T.K.(21)’nın daha önceden 19 
kez, , Şahin Ö.(24)’nün 14 kez, 
Ramazan Y.(22)’nin 22 kez 
polis tarafından gözaltına alın-
dığı belirlendi. Poliste işlemleri 
tamamlanan şüpheliler adliyeye 
sevk edildi.

AYNI GUN 3 
EVE GIRDILER
İstanbul’da bir günde girdikleri 3 evden hırsızlık yapan 4 
şüpheli kullandıkları otomobilin içinde gözaltına alındı. Şüp-
heliler bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendi

ASAYIŞ Şube Müdürlüğü, 
Ahlak ve Kumar Büro Amir-
liği ekipleri organize şekilde 

fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 
çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcı-
lığından alınan izinle teknik ve fiziki 
takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren 
takibin ardından çete üyelerinin 
kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin 
yurt dışından getirdikleri kadınlara 
para karşılığında fuhuş yaptırdıkları 
vurgulandı. 20 Mayıs’ta sabah saat 
05.00 sıralarında Maltepe, Kadı-
köy, Ataşehir, Sancaktepe ve Üm-
raniye’de 8 adrese baskın yapıldı. 
Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 
kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırı-
lan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı. 
Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube 
Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin 
tamamlanmasının ardından adliyeye 
sevk edilen şüphelilerden 5’i tutukla-
nırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla 
serbest kaldı.

ISTANBUL’DA 
fuhuş operasyonu

OLAY, Esenyurt Atatürk 
Mahallesinde dün akşam 
saatlerinde meydana geldi. 

İddiaya göre bir kişi apartman önünde 
yanında oturduğu 6 yaşındaki kız 
çocuğuna sarılıp, okşadı. Çocuğuna 
tanımadığı bir kişinin sarıldığını gören 
baba şüpheliyi kovalamaya başladı. 
Necmettin Erbakan Parkı’na kaçan 
şüpheli parktaki güvenlik görevlilerine 
sığındı. Parka gelen baba, sinir krizi 
geçirirken, şüpheliyi linç edilmekten 
güvenlik görevlileri kurtardı. İhbar 
üzerine olay yerine çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 
şüpheli ifadesi alınmak üzere emni-
yete götürüldü. Şüphelinin çocuğa 
sarıldığı anlar apartmanın güvenlik 
kamerasıyla kaydedildi. DHA

ISTANBUL Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve sivil 
trafik ekipleri Kartal sahil yolunda 

araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal 
sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol 
noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar 
ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde 
araçların plaka sorgusu yapılırken ruh-
sat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol 
edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis 
ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve 
alkollü olan sürücülere para cezası yazdı. 
Denetimlerde, 14 otomobilin sürücüsüne 
abartı egzoz kullanmaktan, 2 sürücüye 
plakasız araç kullanmaktan, 3 sürücüye 

evraksız araç 
kullanmaktan, 
2 ve 1 sürücüye 
saygısız otomo-
bil kullanmak-
tan toplamda 
33 sürücüye 
ceza yazıldı.

Istismar iddiası 
ortalığı karıştırdı

Olay, önceki gün 16.00 sırala-
rında Beylikdüzü Yakuplu 
Mahallesi’nde bulunan bir 

rezidanstaki işyerinde yaşandı. Mı-
sır uyruklu iş adamı Moaaz Belta-
gy’e ait iş yerine gelen 5 kişi, bura-
daki çalışanlarla tartışmaya başladı. 
Kadın çalışanları dışarı çıkaran 
saldırganlar, iş yerinin odalarında 
oturan 2 erkek çalışanı da darbetti. 
Çalışanları da dışarı attıktan sonra 
5 kişi, “Buradan gideceksiniz” di-
yerek tehdit ve küfürler savurmaya 
başladı. Bir çalışanın ihbarı üzerine 
olay yerine polis ekipleri sevk edil-
di. Polisler, saldırganları ifadelerini 
almak üzere karakola götürdü. 
Çalışanlar ise kendilerini darbe-
dip, işyerine zorla giren 5 kişiden 
şikayetçi oldu. İş yerinin sahibi olan 
Beltagy, olayla ilgili mülkün sahibi 
Murat Yeşilyurt’u suçladı. Yeşil-
yurt ise kendisine yöneltilen tüm 
iddiaları reddederken avukatı da, 
Beltagy’nin aralarında süren tahliye 
davası için kamuoyu ve adalet 
gözünde mağdur algısı yaratmaya 
çalıştığını söyledi.

Yalan beyanat verdi
İddiaların yöneltildiği mal sahibinin 

Murat Yeşilyurt avukatı Firuze Öz-
lem yaptığı yazılı açıklamada suçla-
maları reddetti. Yapılan açıklama-
da; “Mağdur olduğunu iddia eden 
kişi, yalan beyanat verdi. Verdiği 
röportajda dahi kendi ismini yalan 
söyleyerek ifade etti. Kendisinin 
soyadı ‘Baltacı’ değil ‘Beltagy’dir. 
Müvekkilimin kiracısı olarak lanse 
etse de müvekkilimden önceki önce 
ki mal sahibinin kiracısıdır. Müvek-
kilim mülkü satın aldıktan sonra 
Moaaz Hamed Abdelaziz Beltagy 
ile yaptığı görüşmede iş yerini tah-
liye etmek istemiyorsa tutacağı yeni 
ofisin kirasını karşılamasını istediği 
veya Moaaz’ın tutacağı yeni ofisin 
dekorunu depozitini ve 2-3 aylık 
kirasını karşılayabileceğini, Moaaz 
Bey’in tahliyesi için bütün girişim-
lerde bulunmasına rağmen kendi-
sinin 5+5 yıl eski mal sahibinden 
kontratının olduğunu ve iş yerini 
boşaltmayacağını beyan etmiştir.

Algı yaratıyor
Yaptığımız hiçbir iyi niyetli teklifi 
kabul etmeyen şahıs, bir de üze-
rine en sonunda bizden buradan 
çıkma karşılığında 100 bin dolar 
talep etti. Şu an ise bu çirkin ve 

gerçekleri yansıtmayan iddialarda 
bulunan kişilerle, tahliye konusun-
daki davamız devam etmektedir. 
Bu röportajı vermekteki amacı ise 
kamuoyu ve hukuk karşısında mağ-
dur algısı yaratmaktır. Daha bugün 
mülkü incelemek isteyen ekspere 
zorluk çıkartıp, içeri almamıştır. 
Asıl mağdur müvekkilimdir, hala da 
yasal yollardan hakkımı aramakta-
dır. Yargılama sürecinin uzamasın-
dan dolayı da mağduriyet daha da 
katlanmıştır.

Bilerek üstüne gitti
Müvekkilim ilk burayı satın al-
dığında elektrik bağlanması için 
gerekli yerlere müracaat etti. Bu 
kişiler sayacı sökerek, müvekkili-
min bulunduğu kata elektrik engel 
olmuş, ciddi maddi zarara uğrat-
mıştır. Müvekkilimin içinde olduğu 
tartışma görüntüleri ise gerçeği 
yansıtmamaktadır. Bahsi geçen 
kişinin elektrik borcu ödememe-
si üzerine sayaç mühürlenmiştir. 
Bu nedenle firmamızda elektrik 
kesinti yaşanmıştır. Tahrik etmek 
için elinden geleni yapmışsa da 
sakinliğini korumaya çalışmıştır. 
Haksız elektrik kesintisi oluştu-

ğundan dolayı müşterilerine karşı 
zor durumda kalan müvekkilimin 
üzerine kasten ve bilerek gitmiştir. 
Müvekkilim gayet insani bir duy-
guyla kriz anında öfkelenerek şahsa 
ve BEDAŞ yetkilisi olarak kendini 
tanıtan kişiyi mülkünden çıkmasını 
istemiştir. Moaaz Bey’in ısrarla 
kendi üzerine aldığı sayacı, müvek-
kilim tekrar kendi üzerine almak 
istese de şahıs eski kira kontratını 
kullanarak buna müsaade etmeyip, 
borçları ödemeyerek mağduriyete 
sebep olmuştur.

Tamamen yalandır
Öte yandan iş yerinde olan saldı-
rıyla müvekkilimin hiçbir alakası 
yoktur. Olaylar hakkında hiçbir 
bilgisi bulunmamasının yanı sıra 
şiddetin her türlüsünü kınamakta-
yız. Bahsi geçen ırkçı söylem ibaresi 
ise tamamen yalandır. Müvekkilim 
global bir şirketin başında uluslara-
rası hizmet vermektedir. Dünyanın 
farklı noktalarındaki insanlarla 
sürekli pozitif bir iletişim halinde-
dir. Öte yandan ırkçılığa ve nefret 
söylemlerinin de tamamen karşısın-
dayız, kullanan kişileri de kınıyo-
ruz” ifadelerine yer verdi. DHA

Bisikletli 
yaralandı

Sahil yolunda 
araç denetimi

İstanbul’da yurt dışından getirdik-
leri kadınlara para karşılığı fuhuş 
yaptırdıkları iddia edilen çeteye 
yönelik operasyon yapıldı. 6 şüp-
heliyi gözaltına alındı

ZEYTINBURNU’NDA otomo-
bil sürücüsü, yolun karşısına 
geçmek isteyen bisikletliye 

çarptı. Bisikletlinin ağır yaralandığı 
kazada otomobil takla atarken, o 
anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, geçen salı akşam saatlerinde 
Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda 
meydana geldi. Sürücüsünün ismi 
öğrenilemeyen 34 CDC 788 plakalı oto-
mobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 
bisikletliye çarptı. Bisikletliyle birlikte 
yola savrulan kişi ağır yaralanırken 
otomobil de takla attı. Çevredekilerin 
haber vermesi üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık 
ekipleri yaralıyı ambulansla çevredeki 
bir hastaneye kaldırdı. Polis ikinci bir 
kaza yaşanmaması için yolda önlem 
alırken, takla atan otomobil çekici ile 
olay yerinden kaldırıldı. Kaza bir iş ye-
rinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt’ta 6 yaşındaki kız çocu-
ğuna apartman önünde istismar 
iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğu-
nun istismar edildiğini gören baba 
şüpheliyi parka kadar kovaladı

SULTANGAZI’DE sürü 
halinde gezen köpekler, 
Cebeci ve Uğur Mum-

cu Mahallelerinde saldırdıkları 
kedileri parçalayarak öldürdü. 
O anlar cep telefonu ve güvenlik 
kameralarına yansıdı. Görüntüler-
de, sürü halinde gezen köpeklerin 
saldırdıkları kedileri parçalayarak 
öldürdükleri, o anları cep telefonu 
ile kaydeden bir vatandaşın, “Ka-
çıncı kedi parçalayışları? Kediyi 
aldılar, gidiyorlar. Kedi ağzında, 

yazık. Bu köpekleri alsınlar” dediği 
duyuluyor.

Tamponları söküyorlar
Görüntülerin üzücü olduğunu 
söyleyen Veteriner Hekim Volkan 
Altay, “Bu durum iki kaynaktan 
dolayı olabilir. Biri avcı köpek 
dediğimiz kısım. Bu hayvanın 
doğasında ve yaratılışında olan bir 
özellik. Bu özelliğe sahip köpekler 
avlanma ihtiyacı duyarlar. Bu daha 
sıkıntılı köpekler de oluyor. Bunun 

yanında ise, ‘edinsel’ dediğimiz 
sonradan edindiği saldırganlık 
olabiliyor. Bunun da birçok nedeni 
var. Belki yavruyken bir insandan 
gördüğü veya kediden gördüğü şid-
detten olabiliyor, yönlenebiliyor” 
dedi. DHA

KEDILERI ÖLDÜRDÜLER



B aşakşehir’de kentsel yenileme
çalışmaları devam ediyor.
Deprem ve doğal afet riskine

karşı Başakşehir’de başlatılan kentsel
yenileme çalışmalarında önemli yol
kat edildi. Çalışmaların bir ayağı da
Ziya Gökalp Mahallesi’nde sürdürü-
lüyor. Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahal-
lesi’nde bulunan Kentsel Yenileme ve
Uzlaşma Ofisi’ni ziyaret ederek, kent-
sel yenileme çalışmaları hakkında 
bilgi aldı.

Takip ediyoruz

2009 yılında Başakşehir’de riskli bina
oranının yüzde 50 olduğunu hatırla-
tan Kartoğlu, “Yapılan çalışmaların
ardından bu oranı yüzde 16’ya indir-
dik. İstanbul’da riskli yapı oranının en
düşük ilçelerin başında yer alıyoruz.
Bu oranı, iki yıl içerisinde yüzde 5’e in-
dirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda
Ziya Gökalp Mahallemizin depolar
mevkiinde kentsel yenileme çalışmala-
rımızı başlattık. Komşularımızla bire-
bir görüşmeler yapıyor ve süreci
titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.

Dayanıklı olacak

Hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet
yaşamamaları adına çözüm odaklı ça-
lıştıklarının altını çizen Kartoğlu, “Aç-
tığımız Kentsel Yenileme ve Uzlaşma
Ofisimizde hak sahipliği tespiti askı iş-
lemlerimizin sonuna geldik. Yerinde
yenileme ile Ziya Gökalp, İstanbul’un
en gözde mahallesinden biri olacak.
Projemiz ve çalışmalarımız tamam-
landığında yaşam kalitesi yüksek, sos-
yal altyapısı bitmiş konutları
komşularımıza teslim edeceğiz. Ma-
halle kültürünü ön plana çıkaracak,
harika bir yaşam alanı hazırlayacağız.
En önemlisi de depreme ve diğer afet-
lere karşı çok daha dayanıklı konutlara
kavuşacağız” değerlendirmesinde 
bulundu. DHA
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2 6 Mayıs 1944 tarihi, Türk havacılık ta-
rihi için son derece önemlidir. İlk yerli
yolcu uçağı “Nu. D-38” İstanbul’dan

havalanır. İlk seferini İstanbul-Ankara arasında
gerçekleştirir. Aynı yıl “Nu. D-38” dünya hava-
cılığı yolcu uçakları A sınıfına alınır.

1944’te Chicago Sivil Havacılık Sözleşmesi
imzalanır ve Yeşilköy’e uluslararası uçuşlar için
bir havalimanı inşa edilmesine karar verilir.
1949’da başlanan inşaat 1953’te tamamlanır.

1 Ağustos 1953’te Yeşilköy, uluslararası
uçuşlara açılarak havalimanı özelliği kazanır.
Dünya havacılık teknolojisinin ilerlemesiyle
geniş gövdeli ve daha modern uçaklar yaygın-
laşmaya başlar ve buna paralel olarak yolcu sa-
yısı da artar. Bu durum, Yeşilköy’de de
teknolojik gelişmelere ve geniş pist ihtiyacının
doğmasına neden olur. 1968 yılında geniş göv-
deli uçaklara uygun ikinci bir pistin yapılmasına
başlanır.

1970’li yıllara gelindiğinde terminallerdeki
insan yoğunluğu ve hava trafik kontrolü giderek
artar. Almanya’ya giden işçi sayısının da artma-
sıyla hava limanı yetersiz kalır. 1971’de her biri
yılda yaklaşık beş milyon yolcu alabilecek dört
terminal binası ile birlikte bazı yeni bölümler
inşa edilerek havalimanı genişletilir. 1983’te
yeni dış hatlar terminali hizmete girer. 29 Tem-
muz 1985 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı
Kenan Evren tarafından, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün soyadı havalimanına verilerek adı
“Atatürk Hava Limanı” olarak değiştirilir.

Bir sağdan bir soldan asıp, ortaya dokunma-
yan zihniyet bir taraftan Atatürk adına ve dev-
rimlerine sahip çıkıyor görünürken diğer
taraftan da birilerinin iktidarına giden yolların
taşlarını döşemeye devam etmektedir.

Türkiye’de uçak imalinde en çok başarı sağ-
layan ve direnen Yeşilköy Nuri Demirağ Uçak
Fabrikası’ndan sonra, Etimesgut Uçak Fabri-
kası ve Gazi Uçak Motoru Fabrikası da
1951’de bir kanunla Makine Kimya Endüstrisi
(MKE)’ne devredilecektir. Böylece Atatürk’ten
sonra Türk uçak imali birkaç sene içinde tarihe
karışacaktır. Atatürk’ün uçak fabrikaları kapa-
tılmıştır ama hiç olmazsa adı havalimanında
yaşatılmalıdır; şaka gibi…

Atatürk Havalimanı’nın arazisi konumu ge-
reği birilerinin iştahını kabartmış olmalı ki
2021 yılında Covid-19 salgını bahane edilerek
önce pistlerinin bir kısmı kırıldı ve üzerine sal-
gın hastanesi inşa edildi. Geçtiğimiz günlerde
de gizli olduğu iddia edilen ihaleyi kazanan bir
şirket, iş makinelerini Atatürk Havalimanı’na
soktu ve yıkım başladı. Yıllardır dünyanın en iyi
üçüncü uluslar arası havalimanı unvanıyla sivil
havacılığa hizmet veren Atatürk Havalimanı,
AKP iktidarının “Millet Bahçesi” yapacağız
bahanesiyle tarumar ediliyor. Ancak asıl gerçe-
ğin ne olduğu basında yer alan haberlerle or-
taya çıktı:

İstanbul Havalimanı’nı yapıp işleten İGA şir-
ketinin eski yöneticisi Hüseyin Keskin, Atatürk
Havalimanı’na kapatma garantisi verildiğini iti-
raf etti. Keskin, “İhale şartnamesine göre,

bizim kira sürecimizin başla-
ması için, İstanbul’da Avrupa yakasında başka
bir havalimanının faaliyette olmaması gerekir.
Belki belirli zorunluluklar dâhilinde, mesela
genel havacılık, özel jetlerle yapılacak uçuşlar
bir müddet devam edebilir. Ama havacılık ol-
mayacak.” dedi. (Basın)

Bunun anlamı, Atatürk havalimanı çalışırsa,
İstanbul Havalimanı’nın işlevi azalacak ve İGA
şirketinin ortakları Kalyon Havacılık, Cengiz
İnşaat -ki millete ettiği küfürlerle sahibini tüm
Türkiye tanıdı-  Mapa İnşaat ve Limak İnşaat
firmaları zarar edecek. Çünkü Atatürk Havali-
manı, özellikle de zorlu kış şartlarında kolay-
lıkla inilebilen bir havalimanı olma özelliğine
sahip. Şehrin içinde olması da ulaşım açısından
hayli avantajlı… Hal böyle olunca da uçakların
ilk tercih edeceği yer Atatürk Havalimanı ola-
caktır. 

Nitekim Atatürk Havalimanı’nda tam kırk
yıl (1978-2018) görev yapan Hürriyet gazetesi
muhabiri Faik Kaptan şöyle diyor: “Ataköy-
Florya istikametindeki bizim ‘Güneyli Pist’ de-
diğimiz eski adı 06-24 olan kısa pistin bırakın
yıkılması, aksine gözümüz gibi bakılması gere-
kir. Hatta 2400 metre olan uzunluğunun bile en
az 3000 metreye çıkartılması gerekir. Tabi o
pist orada kalınca da oraya çok şık ve butik bir
terminal yapılabilir. Bu pist şiddetli fırtınaların

yaşandığı günlerde İstanbul’un tek kurtarıcısı-
dır. …Bakın bu kötü havada bile Bakanların
uçağı oraya indi. Çünkü bu pist bizim güneyli
pist dediğimiz sert kuzey rüzgârlarında rahat-
lıkla kullanılabilir.”*

Ancak, uzmanların uyarıları iktidarın umu-
runda değil. Onların tek amacı hem Atatürk
Havalimanı’ndan kurtulup paha biçilemeyen
arazisini ranta açmak hem de bu sayede Ata-
türk adını uluslar arası dolaşımdan kaldırmak.
Ne demişti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu; “Atatürk Havalimanı hikâyesi
kapandı gitti.”

Geçmişin AKP’li Maliye Bakanı Kemal Una-
kıtan’ın “Sümerbank’ı bitirdik, şimdi sıra is-
minde.” açıklaması hepimizin hafızasındadır…
Sümerbank, belki fiziksel olarak bitirildi ama
Türkiye, Atatürk’ün bu dev fabrikasını/hizme-
tini hiç unutmadı. Unakıtan vefat etti, adı sanı
bile hatırlanmıyor. Hatırlansa bile ne şekilde
hatırlandığı ortada… Aynı şekilde Atatürk Ha-
valimanı da unutulmayacak demiyoruz çünkü
2023’te iktidar değiştiğinde yeniden yapılaca-
ğını ve kaldığı yerden hizmet vermeye devam
edeceğine inanıyoruz.  Karaismailoğlu ve AKP
iktidarı nasıl hatırlanacak; yorum sizin…

***
Atatürk Havalimanı ile anısı olmayan çok

azdır sanırım. Henüz Yeşilköy Havaalanı iken
benim bile uçağın kapısında öğretmenim ve ar-
kadaşlarımla siyah-beyaz fotoğrafım var. 60’lı
yıllarda ilkokul öğrencilerinin götürüldüğü
gözde yapılar arasında yer alırdı. Anılarımız ol-
masa bile, Yeşilçam filmlerindeki kavuşma ve
veda sahneleri hafızalarımızda ayrıcalıklı bir
yere sahip olmaya devam ediyor. Böylesi bir

millî değeri acımasız bir şekilde iş makinelerine
kurban vermek, gaflet, dalalet ve hıyanettir. Ya-
pılmakta olan Cumhuriyet’in değerleriyle he-
saplaşmaktır. Sadece fabrikalar, havaalanları
değil, doğa da katlediliyor; maden şirketleri
eliyle Türkiye’nin eşsiz doğası maden çıkarma
uğruna yok ediliyor. HES’ler ve Termik santral-
ler bölgelerin ekosistemine zarar veriyor. Tarım
arazileri imara açılıyor. Otlaklar betonlaştırılı-
yor. Millî parkların arazilerinde devre mülk
oteller uğruna dinamitler patlatılıyor. Yaban-
cıya vatandaşlık verme uğruna meralara bile
binlerce konut inşa ediliyor. Sanki görünmez bir
el bu ülkeyi her şekilde yok etmek için düğmeye
basmış gibi…

Hep iktidarlara yükleniyoruz da, bu ülkenin
asıl sahibi olan halkın hiç mi suçu yok?

Halk kendi ülkesine, millî servetlerine sahip
çıkmadığı müddetçe bu yıkım ve talan düzeni
sürmeye devam edecektir. Hep söylediğimiz
gibi, “reklam arası” diye nitelendirdikleri Cum-
huriyet döneminin tüm maddi-manevi değerle-
rini yok ederek, kendi devirlerini yaratıyorlar.
Yirmi yıldır sürdürdükleri bu hesaplaşma bitmi-
yor ve ne yazık ki halk da seyrediyor…

Biz bütün bunları hak ediyor muyuz? So-
nuçta her millet layık olduğu şekilde yönetildi-
ğine göre…

Yararlanılan kaynaklar:
*https://www.odatv4.com/analiz/ataturk-ha-

valimaninda-40-yil-calisan-gazeteci-yazdi-yasa-
nanlarin-bire-bir-tanigiyim-239024

Tülay Hergünlü; İngiliz Sicimi’nden Ameri-
kan Bezi’ne-Türkiye’nin Hafızası (1914-1980)-
Klaros Yayınları, 2022

Atatürk Havalimanı (2)

Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin
Kartoğlu, Ziya 

Gökalp Mahallesi’nde
başlayacak kentsel

yenileme
çalışmalarına yönelik

açıklamalarda 
bulundu. Kentsel 

Yenileme ve 
Uzlaşma Ofisi’ni 

ziyaret eden Kartoğlu,
“Başakşehir’de yüzde

16 olan riskli yapı
oranını, iki yıl

içerisinde yüzde 
5’e indirmeyi 

hedefliyoruz” dedi

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr
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asfaltı döküldü
Kartal Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde
sürdürülecek asfalt serim işlemlerine Gümüşpı-
nar Mahallesi Sakızağacı Caddesi’nde başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sezonunun ilk çalışma-
sını Gümüşpınar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. İş makine-
leri tarafından eski asfaltın özenle sökülerek yerine
yenisinin serildiği çalışmalar Kartal’ın en işlek caddelerin-
den biri olan Sakızağacı Caddesi’nde başladı.

Çalışmaları inceledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, asfaltlama çalış-
malarını yerinde inceledi. Asfaltın döküldüğü ilk andan iti-
baren ekiplerin yanında olan Başkan Yüksel tüm
çalışanlara teşekkür ederek, bozuk olan asfaltların ele alına-
rak yenileme yapılacağını belirtti. Çalışmalar esnasında
mahalle sakinleri ve bölge esnafıyla sohbet eden Yüksel; 20
ayrı mahallede yapılacak asfalt çalışmalarının Sakızağacı
Caddesi’nden başladığını, belediye ekiplerinin sokak ve
caddeleri en iyi hale getirebilmek için büyük bir özveriyle
çalıştıklarını aktardı. Başkan Gökhan Yüksel tarafından bil-
gilendirilen bölge esnafı, Kartal Belediyesi ve Başkan Gök-
han Yüksel’e teşekkür ederek çalışmaların Gümüşpınar
Mahallesi ve Kartallılar için önemli olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi belli bir plan doğrultusunda ya-
pılacak olan çalışmalarda toplamda 50 bin ton asfalt serile-
cek. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’ne gelen
talepler ve Fen İşleri Müdürlüğü saha personelleri tarafın-
dan tespit edilen sokak ve caddelerdeki sorunlar giderilerek,
yolların yepyeni bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Sarıyer Belediyesi
paydaşlarıyla birlikte 
2022 yılının küçük ölçekli
balıkçılık ve su ürünleri yılı
ilan edilmesi dolayısıyla
Boğaziçi Kültür Sanat
Merkezi'nde Küçük 
Ölçekli Balıkçılık ve 
Etik Uluslararası Semineri
düzenledi. Seminerin açılış
konuşmasını yapan Prof.
Dr. Cemal Talu, "Küçük
ölçekli balıkçılığın mutlaka
desteklenmesi gerektiğini
inanıyorum" dedi

Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO)'nün 2022
yılını küçük ölçekli balıkçılık ve

su ürünleri yılı ilan etmesi Sarıyer Beledi-
yesi, İBB, İSYÖN, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, SÜR-
KOOP, ZMO, EurSafe, Friedrich Ebert
Stiftung ve TARGET' i bir araya getirdi.
"Ölçeği Küçük, Değeri Büyük" başlığının
vurgulandığı seminere 2. Bölge İstanbul
Milletvekili Gökan Zeybek, İBB Tarımsal
Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık,
İSYÖN Genel Müdürü Hamdi Arpa'da
dinleyici olarak katıldı.

10 bin kişi mevcut

Sarıyer Belediyesi olarak balıkçılık sektö-
rüne büyük önem verdiklerinin altını çizen
Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Coşkun, “İlçemizde balıkçılık sektö-
ründen doğrudan ya da dolaylı olarak
geçimini sağlayan yaklaşık 10 bin kişi mev-
cut. Biz Sarıyer Belediyesi olarak bu sek-
töre verdiğimiz değeri belediyemizde
Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimini kurarak
gösterdik. Kooperatiflerimizle iş birliği içe-
risinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yerel
yönetim olarak bu alanda ortaya koyduğu-
muz çalışmalarla birlikte hedefimiz çalış-
malarımızı daha da kapsamlı hale
getirmek, ülkemizin balıkçılık politikasının
istenilen seviyeye ulaşması için katkıda bu-
lunmak, uluslararası alanda iş birlikleri ku-
rarak ekonomik, teknolojik ve sosyal

ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır” şeklinde
konuştu.

Denizler tehdit altında

Seminerin açılış konuşmasını yapan Prof.
Dr. Cemal Talu ise "Balık ve Boğaziçi İs-
tanbul'u ışıltılı benzersiz ve masalsı bir
şehir yapıyor. Küçük ölçekli balıkçılık ger-
çekten çok önemli. Yaşamımıza kattıkları
için İstanbullu tüm küçük balıkçılara saygı-
larımı sunuyorum. Endüstriyel balıkçılığın
denetimin kontrolünün çok önemli oldu-
ğunu biliyorum. Küçük ölçekli balıkçılığın
mutlaka desteklenmesi gerektiğini inanıyo-
rum" dedi. Çok sayıda ülkeden katılımcının
yer aldığı programda konuşan uzman
isimler biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik ve ok-
yanusların tehdit altında olduğuna dikkat
çekerek, küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri-
nin çevresel faaliyetler açısından çok
önemli bir konu teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Tarihi bir gün yaşadık

Konuşmacıların ardından seminerin sonuç
bildirgesini açıklayan Talu, “Sanıyorum ta-
rihi bir gün yaşadık. Türkiye'de ilk kez ba-
lıkçılık etiği konusunda bir toplantı yapıldı.
Toplumla mutlaka buluşmamız lazım.
Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu.
Küçük ölçekli balıkçılık gerçekten çok de-
ğerli, buna çok yürekten inanıyorum. Ya-
şama büyük değer katıyorlar. Onların
yanında olalım” şeklinde konuşarak
semineri sonlandırdı.

BALIKÇILIK 
desteklenmeli

Sezonun ilk 
asfaltı döküldü

Kartal Belediyesi yaz ayla-
rının gelmesiyle birlikte ilçe
genelinde yabani ot temizliği
için yoğun bir çalışma baş-
lattı. Kartal Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü
ekiplerince sürdürülen çalış-
malar kapsamında sokak,
cadde, orta refüjler ve yeşil
alanlarda bulunan yabani

otlar etap etap temizleniyor.
Ayrıca ilçe genelinde kaldırım
ve duvar kenarlarında gö-
rüntü kirliliği oluşturan ya-
bani otlara da müdahalede
bulunan ekipler, boş arazi-
lerde de olası bir yangını ön-
lemek amacıyla ve kene gibi
böceklere karşı yabani otları
temizliyor.

Otlar temizleniyor
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T ürk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksi-
yon Hastalıkları Derneği (KLİ-
MİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19'da gelinen
son durum ve dünyada endişeyle izlenen
monkeypox (maymun çiçeği) salgınıyla il-
gili açıklamalarda bulundu. Koronavirüste
ölüm ve vaka sayılarının tüm dünyada
azalma eğiliminde olduğunu belirten Prof.
Dr. Yavuz, yeni varyantlarla ilgili "yaz ya da
sonbaharda yeni dalgalara yol açar mı" en-
dişesi yaşandığını ve sürecin yakından takip
edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Yavuz, "Ayrıca
bundan sonra yapılacak aşıların içeriğinin
belirlenmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün
aynen grip aşılarında olduğu gibi bir orga-
nizasyonu söz konusu. Yani nasıl grip aşı-
ları her yıl yenileniyor, böyle bir
yenilenmeye ihtiyaç var mı, bunu göreceğiz
sonbahara doğru. Çünkü şu an dünyada
BA.2 varyantı da artık azalıyor. Diğer var-
yantlar, BA. 4, 5, Amerika'da çıkan BA.12
varyantları, bulaşık özellikleri daha yüksek
olduğu için, baskın hale geçti. Onlar da ka-
çıyorlar aşı bağışıklığından. Dolayısıyla aşı
takviminde bir değişiklik gerekecek mi
bunun cevabını arıyoruz" dedi.

21 ülkede görüldü

Maymun çiçeği salgınına dair de önemli
bilgiler veren Prof. Dr. Yavuz, ilk kez 7 Ma-
yıs'ta İngiltere'de tespit edilen vakanın üze-
rinden geçen 20 günde, tam 21 ülkede yeni
vaka tespit edildiğine işaret ederek "Koro-

navirüs'teki gibi büyük bir pandemi beklen-
mese de burada en büyük sıkıntı; virüsün
hayvan konaklardan da geçebilmesi nede-
niyle, kontrolünün zorlaşabileceği" diye ko-
nuştu. Prof. Dr. Yavuz, "20 günde, 21
ülkede vaka tespit edildi. Bu bayağı bir sal-
gın olduğunu gösteriyor bize. Gerçek boyu-
tunu da tam olarak bilemiyoruz. Bu sadece
yakalanan olgular. Sürveyans (takip) sis-
temi iyi olan ülkelerin yakaladığı olgular.
Aslında bilinenden çok daha fazla vaka ol-
duğu tahmin ediliyor. Eldeki verilere göre
pandemik kapasitesinin çok yüksek olma-
dığı düşünülüyor. Çünkü solunum yoluyla
çok etkili bir şekilde bulaşamıyor, ya da
asemptomatik dönemde bulaştırıcılığı yok
diye kabul ediliyor. DNA virüsü olduğu için
çok mutasyon geçirmeyecek diye tahmin
ediliyor. Ama tabii ki mikroorganizmaların
yakın takip edilmesi gerekiyor. Çünkü daha
önce koronavirüsler de bu kadar bulaşıcı
olarak bilinmiyordu. SARS hele hiç yayıl-
mıyordu mesela" dedi.

21 gün izolasyon

Prof. Dr. Yavuz, henüz Türkiye'de vaka tes-
pit edilmediğini ama ilk vaka çıkarsa neler
yapılması gerektiğini ise şu sözlerle anlattı:
"Türkiye'de düşünsenize hiç görülmemiş
bir hastalık. İlk hastanın, döküntüler tama-
men kuruyana kadar izolasyonda kalması
gerekecek. Çünkü toplumda hiç görülme-
yen bir hastalık ki ilk defa olacak. Daha
önce yayılmamış bir hastalık yani, bu şe-
kilde belki yayılmasını engelleyebiliriz.

Hasta tespit edildikten sonra tüm lezyonlar
kuruyacak, kabukları dökülecek, çünkü
oralardan da bulaşma söz konusu olabili-
yor; bu da 2 ila 4 hafta kadar sürüyor.
Semptomlar çıktıktan, döküntüler başladık-
tan sonra 14-28 gün arası hasta olan kişi-
nin izolasyonu gerekiyor. Temaslıda ise
semptomlar oluşmadan aşılama yapılması
ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu
olabilir."

Bol miktarda virüs var

Hastalığın bulaşma yolunun döküntülerle

yakın temastan geçtiğine işaret eden Prof.
Dr. Yavuz, "Döküntülerde bol miktarda
virüs var. O döküntü veya hastanın çıkartı-
larıyla diyelim (vücut sıvıları) yakın temasla
bulaşır. Mesela konuşurken de uzun süre
çok yakın temasta, bulaşma riski var.
Çünkü Afrika'daki salgınlarda yapılan ça-
lışmalarda, ev halkının yüzde 10'una yakın,
temasla bulaştığı tespit edilmiş" dedi. Has-
talığın yayılması Kovid'den zor olsa da ne-
redeyse Kovid'den daha fazla ölümcül
olabilen bir virüs olduğuna da dikkat çeken
Prof. Dr. Yavuz, "Bir diğer sıkıntı da çiçek
hastalığının akrabası bir virüs olmakla bir-
likte, hayvan rezervuarlarında bulunabil-
mesi. Gerçek hayvan rezervuarı hangisi,
onu bile bilmiyoruz. Böyle bir hastalık ol-
duğu zaman, hayvanlarda da etken olabili-
yorsa, Kovid'den de biliyoruz, o zaman
kontrolü daha zor oluyor. Bir de kişi semp-
tomatik olduktan sonra yani hastalık belir-
tileri başladıktan sonra bulaştırıcılık
oldukça uzun sürüyor. Kabuklanmaların
hepsi, vücutta çıkan döküntülerin hepsi yok
olana kadar bulaştırıcılığı sürebiliyor. Ama
hastaları yakalamak kolay olduğu için, dö-
küntülerden hemen tanıyıp hastayı izole
edip, çevresini de 'ring aşılama' dediğimiz
şekilde aşıladığınız zaman kontrol altına
alınabileceği düşünülüyor" şeklinde ko-
nuştu. DHA
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Sağlık Bakanlığı Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 20 gün içinde 21 ülkeye
ulaşan maymun çiçeği vakaları ile ilgili konuştu. Yavuz, Türkiye'nin bir geçiş ülkesi olması nedeniyle vaka görülme
açısından yüksek riskli coğrafyalardan biri olduğuna işaret ederek, hastalığın ülkemizde de tespit edilmesi durumunda
ilk vakanın iyileşme süreci olan yaklaşık 4 hafta boyunca karantinada tutulması gerekeceğini kaydetti.

T.C.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİĞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1630738)

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun
116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle
muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;

1) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 22/01/2021 ile 11/04/2022 tarihler arası olan Trafik 
İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 29/04/2022 ile 29/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-
Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

2) Çevreyolları Trafik Ekipler Amirliği tarafından 05/03/2022 ile 01/05/2022 tarihler arası olan 
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 12/05/2022 ile 12/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Çevreyolları) adresinde;

3) İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 31/05/2021 ile 05/04/2022 tarihler arası olan 
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/05/2022 ile 31/05/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (Gayrettepe) adresinde;

4) Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 22/06/2021 ile 19/04/2022 tarihler arası olan Trafik İdari 
Para Cezası Karar Tutanakları, 09/05/2022 ile 08/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;

5) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 02/02/2022 ile 16/04/2022 tarihler arası olan Trafik
İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 10/05/2022 ile 09/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-
Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

6) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 10/11/2021 ile 28/04/2022 tarihler arası olan 
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 09/05/2022 ile 08/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

7) B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 02/03/2022 ile 08/05/2022 tarihler arası olan Trafik 
İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 16/05/2022 ile 15/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Gayrettepe) adresinde;

8) C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 18/01/2022 ile 27/04/2022 tarihler arası olan Trafik 
İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 17/05/2022 ile 16/06/2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-
Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;

Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

KARANTİNA 
28 GÜN
SÜREBİLİR

2001'de Amerika'da gerçekleşen şarbon
saldırısı sonrası ülkelerin çiçek virüsüyle
de ilgili alarma geçtiğini ve biyolojik saldırı
tehdidine karşı çiçek aşısı temini gerçek-
leştiğine de değinen Prof. Dr. Yavuz, Türki-
ye'nin de o yıllarda belli bir miktar çiçek
aşısı aldığını söyleyerek sözlerini şöyle
noktaladı: "Çiçek aşıları stoklamıştı
bazı ülkeler. Sanırım Türkiye'de de
2011 yılında belli bir miktar aşı alın-
mıştı. Aslında öngörülüyordu maymun
çiçeği salgını. Çünkü Nijerya'da 2017
yılında birdenbire ortaya çıktı, şu an-
dakinin bir modeli orada yaşanmıştı
zaten. Böyle bir hazırlık vardı. Bu ne-
denle de 2019'da, daha az yan etkisi
olan MVA (nonreplike atenüe canlı aşı)

aşısına EMA ve FDA onay vermişti. Ama o
aşı da kitlesel aşılamalarda henüz büyük
çapta kullanılmadığı için, koruyuculuğuyla
ilgili acaba etkinliği ne olur diye düşünülü-
yor. Maymun çiçeğinde riskli grup daha
çok çocuklar ve gebeler. O yüzden ekstra
dikkat edilmesi gerekiyor bu grupta."

TÜRKİYE DE BİR MİKTAR ÇİÇEK AŞISI ALMIŞTI

Çatalca’da 
Türk Mutfağı

Haftası’nda
belediye okul

işbirliğinde 
yöresel patriot

böreği ve çok az
bilinen ama

geçmişi binlerce
yıla dayanan

meyan ve 
hibiskus şerbeti

hazırlanarak
tanıtıldı

Yerel mutfak tanıtıldı
cumHuriyet Meydanı’nda
hazırlanan stantları, İlçe
Kaymakamı Erdoğan Turan

Ermiş ile birlikte ziyaret eden Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, öğrenci-
lerle uzun uzun sohbet ederek yaptık-
ları lezzetler hakkında geniş bilgi aldı.
Başkan Mesut Üner, Türk Mutfağının
önemine değindiği konuşmasında,
“Geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan
meyan ve hibiskus şerbetimiz ile yöre-
sel böreğimizi muhteşem bir şekilde ya-
parak bizlerle buluşturan Borsa
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğrencilerimize ve Kültür Mü-
dürlüğümüze teşekkür ederim” sözle-
rine yer verdi. Belediye Başkanı Mesut
Üner konuşmasının devamında, “Türk
Mutfağımız asırlara dayanan gelenek-
selliği, kültürü ve eşsiz lezzetleriyle bu
yıl ilk olarak düzenlenen etkinliklerle ta-
nıtılıyor. Zengin Türk mutfağımızın
dünyaya tanıtılması noktasında Kültür
ve Turizm Bakanlığı yönetiminde Sayın
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdo-
ğan Hanımefendi himayelerinde bu yıl
ilk kez 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haf-
tası olarak kutlanmaya başladı. Biz-
lerde ilçemizde her yıl bu tanıtım
organizasyonuna katkı sağlayacağız”
dedi.

Minikler fide dikti
Esenyurt Belediyesi,
çocuklara ‘daha yeşil
bir çevre’ bilincini

aşılamak amacıyla bünyesinde
eğitim gören kreş öğrencilerine
Menekşe Parkı Kreşi içinde yer
alan Hobi Bahçesi’nde fide di-
kimi etkinliği düzenledi. Etkin-
liğe katılan Başkan Yardımcıları
Ali Susuz ve Veysel Bal, öğren-

cilerle birlikte fide dikti. Önce-
sinde öğrencilere fideyi nasıl
dikmeleri gerektiği konusunda
bilgiler verilirken aynı zamanda
öğrencilerin her birinin adı 
dikilen fidelere verildi. Minik 
elleriyle fideleri toprakla buluş-
turan öğrenciler hem 
öğrendi hem de keyifli vakit 
geçirdi.  

7 gün 24 saat 
huzur denetimi
İstanbul'da havaların ısınmasıyla parklara
akın edenlerin huzuru için çalışan 
Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, 
7 gün 24 saat denetimlerine devam ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara
akın edenlerin huzuru ve güvenliği için
Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri,

gece gündüz aralıksız görev yapıyor. Yılın 365 günü
ilçedeki parkları 7 gün 24 saat denetim altında tutan
zabıta ekipleri, özellikle geç saatlere kadar parkta ka-
lanlar için asayiş tedbirlerini artırdı. İlçe genelinde
başta Zeytinburnu Millet Bahçesi olmak üzere Dr.
Ziya Gün Parkı, Merkezefendi Parkı, Özgürlük
Parkı, Mehmet Tarhan Parkı, Tıbbi Bitkiler Bahçesi,
Zeytin Park, Zübeyde Hanım Parkı, 700. Yıl Par-
kı’nda asayiş ve huzur denetimleri devam ediyor. 9
parkı gece gündüz aralıksız olarak kameradan izle-
yen ekipler, 7 gün vardiyalı olmak kaydıyla 78 görevli
zabıta ile devriye geziyor. DHA

İhaneti asla 
unutmayın

Bağcılar Belediyesi tarafından düzen-
lenen Bağcılar Kitap Fuarı  devam edi-
yor. Önemli isimlerin ağırlandığı fuarın

son konuğu ise Gazeteci-Yazar Nedim Şener oldu.
Söyleşide okurlarla bir araya gelen Şener, FE-
TÖ’yle mücadele kapsamında yapılanları ve yapıl-
ması gerekenleri anlattı. Türkiye'nin tarihinde 15
Temmuz gecesi gibi bir ihanet yaşanmadığını ifade
eden Şener, “Bizim o gece yaşananları unutma-
mamız ve hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Cum-
hurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘Bunlara
acırsanız acınacak hale gelirsiniz.’ 15 Temmuz’da
yaşanan ihanetin bittiğini zannediyorsunuz ama
bugün tekrar mahallelerde evlerini kurmaya çalışı-
yorlar. Çevrenizde bunlar varsa lütfen izin verme-
yin ve gerekli yerlere bildirin. İhaneti asla
unutmayın” dedi. DHA
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A TASÖZLERİ güzeldir. atalarımız üç
dört kelime ile bazen hayatı özetliyorlar.
Severim o yüzden. Aklıma tartışmalar

arasında geldi ne güzel sözdür "Tok açın halin-
den bilmez " Dil Kurumu 'na göre ̀ varlıklı olan,
yoksulun ne denli sıkıntı içinde bulunduğunu
bilmez  ̀anlamında kullanılan bir söz. Fıratın
kenarındaki kaybolan koyunun hesabını benden
sorun diyen Hz Ömer'den ve O'nun adaletinden
geldiğimiz feyz aldığımız bugünde yine bu söz-
ler aynen geçerliliğini koruyor dostlar. Elektrik,
doğalgaz ve akaryakıta yapılan yüksek zamlar
iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor. Çalışanlara veri-
len zamlar daha ilk ayda eridi. 50.8 milyon kişi
yoksulluk sınırının altında ve 25.4 milyon kişi de
açlık sınırının altında yaşıyor. Halkın neredeyse
yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırının altında bu-
lunuyor.Bu gerçeği görmezden gelemezsiniz.
Görmezseniz. Tencere sizi iktidardan yolcu ede-
cektir. Bilesiniz!

Ya açlık sınırı ne oldu?

Açlık sınırı 2022'de ne kadar? Türk-İŞ tarafın-
dan açıklanan Nisan 2022

açlık sınırı: 5
bin

323 lira,
yoksulluk sınırı

ise 17 bin 340 lira oldu.  Son 12 aya göre
%85,02 artış gösterdi. Ha birde bunun mutfa-
ğına da bakalım mı ? Hani aç yok ya. herkes tok
ya ! Domates fiyatı değişmedi. Sürekli artan
üretim maliyetlerine ek olarak mart ayındaki
don olaylarından dolayı meyvede yıllık toplam
ürün(rekolte) düştü ve yüksek fiyatlarla tezgah-
larda yer buldu. Çilek, kayısı ve nektarin 35
TL'den satılırken, erik 30, kiraz 35 TL'den sa-
tıldı. Görece en erişilebilir bahar meyvelerinden
çağla 20, yenidünya 15 TL'den yerli muz 20-22
TL'den satıldı.Ortalama sebze kg fiyatı 12,25
TL, ortalama meyve kg fiyatı 18,3 oldu. 20'si
sebze ve 5'i meyve olmak üzere toplam 25 ürün-
deki fiyat değişimi hesaplamada dikkate alındı.
Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 13,46 TL olarak
tespit edildi.

Benzin litresi 25 lira!

Benzine 70 kuruş, motorine ise 1 lira zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardın-
dan İstanbul'da benzinin litresi 25.01 liraya, mo-
torinin litresi ise 24.45 liraya yükseldi.Yani bir
bakıma açlık ve yoksulluk yhok öyle mi? Kimi
kandırıyorsunuz. Aklımızla niye dalga geçiyor-
sunuz. Sonra toplanıp diyoruz ki "Agam bizimle
eğleniyi". Ne desek. Biraz sesini yükselt durum
ortada.Neyse dönelim biz yaşamın gerçelerine.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan

Çakar geçenlerde bir kez daha açıkladı;
‘'Zamlar yağmur gibi yağıyor. Cumhuriyet
tarihinde böyle pahalılık görülmedi. Tüketici-
lerin satın alma gücü yerlere düştü. Son bir
yılda meyve fiyatları yüzde 150, sebze fiyat-
ları yüzde 240 arttı'' dedi.

Ülkede neler oluyor?

Elektrikteki zamlar, gıda üretimi ve tarımsal
ürünlerde ile ithal girdilerde artışa neden olu-
yor. Gübre, tarım ilacı, akaryakıt, mazot ve
yem gibi bu dört kalem, tarımsal ürünlerin fi-
yatlarını artırıyor ve bu tüketiciye yansıyor.
Çiftçiden tüketiciye gelinceye kadar aracılar
nedeniyle tarımsal ürünlerin fiyatı 5 kat artı-
yor. İnsanlar sebze, meyve yiyemiyor.. Tüke-
ticilerin satın alma gücü son derece düştü.

Zamlar eridi yok oldu

Böyle bir durumda asgari ücret yüzde 50
artı. Emekli ve çalışanların maaşları yüzde
30 civarında arttı.  Bu zamlar daha ocak
ayında uçtu gitti. Cumhuriyet tarihinin en
pahalı dönemini yaşıyoruz. Tüketicilerin satın
alma gücü son derece düşmüş durumdadır.
Açlık ve yoksulluk da patlamıştır.
“Faiz sebep, enflasyon sonuç” dediler. Enflas-
yon artarken, tabela faizini Merkez Bankasına
zorla döve döve indirttiler. Sonra enflasyon ca-
navarını da bile isteye hortlattılar. Üretici Enflas-
yonunda ülkemizi yüzde 122 ile dünya
şampiyonu yaptılar. Tüketici Enflasyonunda ül-
kemizi yüzde 70 ile dünyada en yüksek enflas-
yona sahip beş ülke arasına soktular.
Kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna savaşıyor, şam-
piyonlar liginde ilk beşe giren Türkiye oluyor.

Ülkemizi, Sudan, Venezüella, Lübnan ve
Zimbabve’yle aynı kümeye düşürdüler.

Dünyada gıda enflasyonu yüzde 30;
bizde yüzde 90… Yani dünyanın tam 3
katı. Ama dünya gıda krizini konuşu-
yor. Önlem alıyor. Bizdeki hükümet
ne yapıyor belli değil. Ve işin daha
da kötüsü, Nisan’da tarımda yıllık
üretici fiyatlarındaki artış yüzde
119. Yani turpun büyüğü heybede
Bu yaz mutfaklarımız yangın yeri
olacak. İşte bugün piyasa katılım-
cılarının, yılsonu enflasyon tahmini
açıklandı. Merkez Bankasının yıl-

sonu enflasyon tahmini yüzde 43’tü.
Ama piyasa yılsonunda yüzde 58 en-

flasyon bekliyor. Görünen o ki, bu hü-
kümet elinde milletimizi bekleyen daha

çok zor günler var.

Sendikalar yalanlıyor

Açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki makas açı-
lıyor.Türk-İş’in Mayıs 2022 açlık ve yoksulluk sı-
nırı araştırmasına göre, açlık sınırı 6 bin 017 TL
ile mevcut asgari ücretin 1764 TL üzerinde ger-
çekleşti. Mutfak enflasyonundaki artış aylık
yüzde 13 olurken son on iki aylık yüzde 107 ora-
nında belirlendi. Yoksulluk sınırı ise 19 bin 602
TL olurken bekâr bir çalışanın aylık yaşama
maliyeti 7 bin 836 TL‘ye ulaştı. Böylece enflasyo-
nun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edi-
len Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda
Mayıs’ta yüzde 107 olarak kaydedilmiş oldu.
TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğ-
rudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda
ürünlerinde Mayıs 2022 itibariyle gözlemlenen
değişim harcama gruplarına göre şu şekilde
oldu:

Ekmek ve simit 4 lira

Ekmek ve tahıllar grubu: Ankara'da 200 gr
ekmek 4 TL oldu. İstanbul'da simit ve ekmek fi-
yatı 4 lira yükseldi.Makarna, pirinç, bulgur ile
un ve irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. Bu
grupta en yüksek zamlar makarnada yüzde 14,
pirinçte yüzde 12, irmikte yüzde 11 oldu. Esnaf-
tan bazıları satış yapabilmek için yarım ekmek
ve yarım simit satmaya başladı.Bunlar aylık
zamlar birde unutmadan söyleyelim! Taneli
sebzelerden barbunya 30 TL, fasulye 25
TL'den, bakla 20 TL'den tezgâhlarla buluşurken
görece en uygun fiyatlısı 15 TL'den satılan be-
zelye oldu. Soğan kilogramı 8,5 TL'ye çıktı. Do-
mates fiyatı değişmedi. Sürekli artan üretim

maliyetlerine ek olarak mart ayındaki don olay-
larından dolayı meyvede yıllık toplam ürün(re-
kolte) düştü ve yüksek fiyatlarla tezgahlarda yer
buldu. Çilek, kayısı ve nektarin 25 TL'den satılır-
ken, erik 30, kiraz 35 TL'den satıldı. Görece en
erişilebilir bahar meyvelerinden çağla 20, yeni-
dünya 15 TL'den yerli muz 20-22 TL'densatıldı.
Ortalama sebze kg fiyatı 12,25 TL, ortalama
meyve kg fiyatı 18,3 oldu. 20'si sebze ve 5'i
meyve olmak üzere toplam 25 üründeki fiyat
değişimi hesaplamada dikkate alındı. Ortalama
meyve-sebze kg fiyatı 13,46 TL olarak tespit
edildi.

Tereyağına rekor zam

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grup: Ayçiçek
yağı, zeytinyağı ve margarin zamlandı. 1 litre ay-
çiçek yağında 56,50 TL'ye kadar yükselmiş fiyat
etiketleri tespit edildi. Son bir ayda yüzde 25
fiyat artışı yaşayan tereyağı ise bu ay yine zam
rekoru kırdı. Bunda çiğ süt fiyatına olması gere-
ken zammının yapılmış olması, baskılanmış fi-
yatın artmasında etkili oldu. Bazı marketlerde
sıvı yağlara alım sınırı ve ürünlere hırsızlığa karşı
alarm takılması uygulamaları devam devam
ediyor. Son grup içinde yer alan gıda maddeleri:
Şeker reyonlarında marka çeşitliliğinde son iki
aydır azalma gözlemleniyor. Kooperatif şekerleri
ile şirket şekerleri arasında fiyat
farkı makası açıldı. Bu ay, yeni
çay alım fiyatlarının açıklanma-
sıyla, siyah çayın ortalama kg fi-
yatı yüzde 50'lik bir artış
gerçekleşti. Söz konusu artışın
sonucunda çayın ortalama pera-
kende satış fiyatı 60,50 TL'den
oldu. Siyah zeytinde, reçelde ve
salçada fiyat yükselişi grubun
diğer üyeleri kadar olmazken bu
ay yeşil zeytin yüzde 23, pekmez
yüzde 15 zamlı satıldı. 3 aydır fi-
yatı düşen bal mayıs ayında
yüzde 30 zamlı olarak raflardaki
yerini aldı.

Yokluk yoksulluk

Şimdi bütün bu göstergeler açık-
lamalar rağmen kürsüye çıkıp
"Açlık yokluk, yoksulluk yok kar-
deşim" demenin ne faydası var.
Bir kere iktidarın "Yok kardeşim"
söylemine değil "Var ama biz çö-
zeceğiz" demesi gerekmez mi?
Ha diyeceksiniz ki 20 yılda geli-
nen noktada hala "Biz çözeriz"
ne demek. Bende değiştirin o
zaman kardeşim derim. Yani
artık bu iktidarın diyecek sözü
kalmamıştır. Var olanı inkara yö-
nelmek insanın kibridir. Ve kibir
insanı bitirir dostlar! Tabii va-
tandaşımızın derdi, tasası, sıkın-
tısı, hayat pahalılığı, enflasyon.
Bunun sebebi ne? Sebebi zam-
lar. Zam, zam, zam; sebebi
Recep Tayyip Erdoğan hiç şüp-
hesiz. 1-2 puan enflasyon yükse-
liyor, o enflasyonun

yükselmesine karşı dünya faizleri birkaç puan
arttırarak tedbir alıyor. Bu inat etti, enflasyon fır-
ladı. Avrupa’da yüzde 4-5 enflasyona tedbir alı-
nıyor. Hazine Bakanı bu sefer, ‘Enflasyon
korumalı tahvil çıkaracağız. Piyasa şartlarının
oluşmasını bekliyoruz' demişti 15 gün önce.
Şimdi iktidar basını hazırlıklarının müjdeleri du-
yuruyor. Enflasyon korumalı, tahvil-bono çıkar-
maya hazırlanıyorlar, halka çok büyük maliyet
getirecek. Bu kadar kötü ve risk birimi diye bir
şey var, bunlar şirket olsa bankalar kapısından
geçmez. Bunlar dayanıyor kapıya, Türkiye’nin
risk primi 730’lara çıktı. Ukrayna, bombardı-
man altında, risk primi bizden düşük. Dünyanın
en güçlü ordularından biri saldırıyor, karadan
girmişler, havadan vuruyorlar; Ukrayna’daki
tehlike bizden düşük. Halimizi dünyanın eko-
nomi çevrelerinin nasıl gördüğünü anlamak için
en doğru göstergedir.

SON SÖZÜMÜZ; Yine açlık ve yoksulluk üze-
rine 3 ayrı vecizden ibaret; İlki "Tok olan cümle
cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok
sanır.” Sebayi. İkincisi; “Vaadler memleketinde
insan açlıktan ölür.”Danimarka Atasözü. Son
olarak ise "Bir memlekette bir kimse açlıktan
ölürse; bütün memleket onun katili sayılır.”
Hadis-i Şerif"

HERKES TOKHERKES TOKHERKES TOKHERKES TOKHERKES TOKHERKES TOKHERKES TOKHERKES TOK
BiZACIZ!

Bu gibi sıkıntılı durumlarda siyaseten ikti-
darın olayları biraz farklı yorumlamak va-
tandaşı sabıra davet etmek, zamları abartılı
bulmak gibi söylemleri bence de doğaldır.
Ne deseler yani her şey ataeş pahası iken
ortalık yangın yerine dönmüşken "Güllük
gülistanlık" "Dert üstü murad üstüyüz" diye-
cek halleri yok ya. Değil mi?. Öyle değil işte
dostlar. Örneğin; AKP Milletvekili Kemal
Çelik ne diyor bu durumlarla ilgili olarak.
Diyor ki kısadan " Rakamlar ortada, halk
zenginleşti". Ben öyle görmüyorum.  TBMM
KİT Komisyonu’nda Türkiye Kömür İşletme-
leri’nin hesapları ele alınırken CHP İzmir
Milletvekili Atila Sertel, Sertel, “2017'de
kömür yardımı yapılan aile sayısı 2 milyon
451 bin ve toplam 2 milyon 228 bin ton
kömür vermişsiniz. 2019 yılında aile sayısı
1 milyon 645 bine, 2021'de 1 milyon 641
bine düşüyor ve 1 milyon 492 bin ton
kömür verilmiş. 4 yılda kömür yardımı alan
aile sayısı 800 bin, verilen kömür de 1 mil-
yon ton düşmüş. Halk giderek yoksulla-
şırken, yardım miktarı nasıl oldu da
düştü?” diye sordu.
Bu soruya AKP Antalya Millet-
vekili Kemal Çelik, “Halk
zenginleşti, rakamlar or-
tada, her yer doğalgaz
oldu, Antalya'da do-
ğalgaza geçti” ceva-
bını verdi. Sertel ise
Çelik’e şu sözlerle
yanıt verdi: " Siz
kapalı devre yaşı-
yorsunuz. Halkın
zenginleşip zen-
ginleşmediğini
önümüzdeki se-
çimde göreceksi-
niz.  Öyle bir darbe
vuracak ki yemin
ediyorum muhalefet
sıralarında bile azın-
lıkta kalacaksınız. Bir
milletvekiliniz “Soğan
ekmek yiyin” diyor, bir diğeri
“Aç mı var bu ülkede?” diyor.
Millet aç, susuz, yoksulluk içinde
kıvranıyor. 4 milyon insanın elektriği do-
ğalgazı kesildi, nasıl zenginleşti bu halk.
Kemal Çelik her işten anladığı gibi kömür-
den de, doğal gazdan da anlıyor maşallah.
Allah zihin açıklığı versin"
Şimdi iki vekilin konuşması bu şekilde. Siz
hangisi doğru derseniz o doğrudur. Memle-
ketin sahibi sizlersiniz. İyi yaşıyorsanız iyi-
dir. Kötü ise kötüdür. Ben bir seçmen olarak
gidİşattan mutlu değilim. Mutsuzum. Çev-
remde hergün aç ve işsiz sayısı hızla artar-
ken bundan mutlu olacak kadar da
vicdansız da değilim. Dostlar!
Bu açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın son açıklamasını da eklemek isterim
yeri gelmişken; Erdoğan bir toplantıda yap-
tığı konuşmada muhalefetin açlık ve yok-
sulluk işlerini abarttığını öne
sürdü..Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birileri
çıkıp aç kaldık diyor, ya vicdansızlık yapma,
ne aç kalması, aç kalan falan yok. Yeter ki
bu noktada dürüst ol, samimi ol, sürekli
olarak yapmış olduğumuz zamlarla, yapmış
olduğumuz parasal düzenlemelerle de va-
tandaşımızın bu imkanını nereden nereye
getirdiğimiz ortada. Fakat Türkiye öyle bir
muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet, mu-
halefet yapmak için değil, sadece akılları
bulandırmak için ne yapabiliriz, bunun gay-
reti içinde."

TOK AÇIN HALİNDEN 

GERÇEKTEN 
ANLAMIYOR

PARAMIZ
PUL OLDU

Erdoğan  hükümeti, ülkeyi çok kötü yönetti.
Paramızı pul etti. Milletimizi hayat pahalılı-
ğına ezdirdi. Bu koşullarda, gençlerimiz
nasıl evlenecek, nasıl yeni bir hayat kura-
cak kara kara düşünüyor. Karı koca çalışan
genç bir çiftin, bir ev, bir araba alması artık
hayal oldu. Ama iş başındaki hükümet, mil-
leti unutmuş, gençlerin halini görmüyor.
İşte uçan konut fiyatlarını düşürmek için çı-
kardıkları son paket. İlk defa ev alacaklara,
0,99 faizle 10 yıl vadeyle 2 milyon lira
kredi. Siz bunun aylık geri ödemesini he-
sapladınız mı? Allah aşkına! Ayda 28 bin
555 liralık kredi taksitini, ülkemizde kaç
tane genç ödeyebilir? Bunu ödese ödese
dolar, avro kazanan yabancılar öder. İnşaat
maliyetleri uçmuş. Eldeki konut sayısı azal-
mış. Sen kredi vererek, yabancılara konut
satanlara teşvik vererek, Türk vatandaşlı-
ğını yabancıya eşantiyon diye vererek, ta-
lebi azdırıyorsun. Bu cahillik neticesinde,
daha kredinin lafı duyulur duyulmaz konut
fiyatlarına zam yağdı. “Fiyat düşüreceğiz”
diye yola çıkan iş bilmezler, konut fiyatlarını
bu sefer roket gibi uçurdu. Milletin sesine
kulak vermiyorlar. Metal yorgunu kadrola-
rıyla, çözüm üretemiyorlar. Milleti bırakmış-
lar, birkaç yandaşın peşine takılmışlar,
Türkiye’yi büyük bir barınma krizinin kuca-
ğına atıyorlar.

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SaYaNER, av. Mustafa ENGİN
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TÜİK’İnmakyajlı verilerine göre dahi; bu ülkede çalışmayan, okumayan
üç milyon genç vardır. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz, ev genci

olmuş, ailelerinin eline bakmaktadırlar. Ev genci sayısı itibariyle, üyesi oldu-
ğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içerisinde, Kolombiya’nın ar-

dından, ikinciyiz. Bu ülkede analar, babalar, “Yeter ki evladım okusun” diye
yemiyor, evlatlarına yediriyor. Giymiyor evlatlarına giydiriyor. Okutuyor. Ama üni-
versite mezunları da iş bulamıyor artık. Her 100 işsizden 27’si üniversite mezunu.
Üniversiteli işsiz sayısı, 1 milyonun üzerinde. TÜİK verileriyle 2021 yılında, 18-24
yaş arasındaki gençlerin beşte biri mutsuz. Oysa dört yıl önce, 2017’de, gençlerin
onda biri kendini mutsuz sayıyordu. Ucube saray rejimi fiilen hayata geçtikten
sonra, 4 yılda, ülkemizde mutsuz gençlerimizin oranı, ikiye katlanmış. Ucube
saray rejimi, gençlerimizin neşesini, gülüşünü ve mutluluğunu çalıp götür-

müş. Bugün ülkemizde her 100 gençten 8’i, eğitimini yarıda bırakıyor.
Eğitimden uzaklaşan gençlerimizin yarısı, ekonomik sıkıntılar nede-
niyle okulunu bırakıyor. Bu ucube yönetim insan sermayemizi yok

yere tüketiyor. Çalışabilen şanslı gençlerimizi de, aldığı ücret
ve maaşlar mutlu etmiyor. 2017’de, çalışan her 100

gençten 31’i kazancından mutsuz iken, 2021’de
çalışan her 100 gençten 38’i kazandı-

ğıyla mutlu olamıyor.

ÇALIŞMAYAN 
3 MİLYON GENÇ

HERKES TOK

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com
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C HP'nin Van'da düzenle-
diği "Belediye Başkanları
Çalıştayı", Genel Başkan

Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye
başkanlarının katılımıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından CHP
Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı ve
Ordu Milletvekili Seyit Torun, ça-
lıştayın açılış konuşmasını yaptı.
Torun, CHP'li belediyelerin engel-
lerle karşılaştığını belirtirken,
"Bizim belediyelerimizin vatan-
daşa hizmetine mâni olamadılar
ve bundan sonra da olamayacak-
lar. Halkın belediyeleri; şikâyet et-
meden, mazeret üretmeden, her
türlü engeli halkla birlikte aştılar
ve aşmaya da devam edecekler"
dedi. 

İç açıcı bir tablo değil

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye
Başkanları Çalıştayı'na katılmak
üzere kentte bulunan Kılıçda-
roğlu, İl Başkanı Seracettin Bedir-
hanoğlu ile Bostaniçi
Mahallesi'nde Mehmet ve Han-
gül Talay çiftinin yaşadığı evi zi-
yaret etti. Aile bireyleri ile bir süre
sohbet eden Kılıçdaroğlu, ziyare-
tinin ardından gazetecilere yaptığı
açıklamada, ailenin gıda ve elek-
trik sorunu bulunduğunu ve bun-
ların aşılması gerektiğini söyledi.
Evde anne ve çocuklarıyla görüş-
tüğünü anlatan Kılıçdaroğlu,
"Baba bir inşaatta çalıştığı için ge-
lemediğini ifade etti. Ailenin du-
rumu malum, büyük sıkıntılar
var. Zaten bu mahallede yaşayan-
ların büyük sıkıntıları var. Muhtar
yardımcı olacak. Bu sıkıntıları kıs-
men de olsa giderebilirsek mutlu
olacağım. İl Başkan'ımız da ge-
rekli çalışmayı yapacak ve bana
bildirecek. İç açıcı bir tablo değil.

Gönül ister ki her evde huzur
olsun. Annenin sağlık durumu iyi
değil ve çocuklara iyi bakamıyor.
Gıda ve elektrik sorunu var. Dola-
yısıyla bunların aşılması lazım"
dedi.

Saray'da açlık yok

21. yüzyıl Türkiye'sinde böyle bir
tabloyu hiç kimsenin kabul etme-
mesi gerektiğini belirten Kılıçda-
roğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın dün
akşam yaptığı bir konuşma sıra-
sında, "Şimdi birileri çıkıp ‘aç kal-
dık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma,
ne aç kaldın. Aç kalan falan yok!"
sözlerine yanıt verdi.  "Saray'da
açlık yok, bunu biliyorum" diyen
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu memlekette açlık yok diyenler
gelip görsünler. Saray'da açlık
yok, bunu biliyorum. Saray'da
herkesin bir eli yağda, bir eli
balda. Sen Türkiye'nin gerçeğiyle
karşılaşmak istiyorsan önce gel
bu insanlarla otur bakayım. Bu
evlere bir gir, bu insanlarla bir
konuş bakayım. Çocukları kuca-
ğına al bakayım. Çocukların
derdi nedir bir dinle bakayım.
Oturuyorsun, hayattan kopmuş-
sun, gerçeklikten kopmuşsun.
Söylediklerimiz onun için ağır ge-
liyor ve içine sindiremiyor. Her
türlü hakareti yapıyor. Ne ya-
parsa yapsın Türkiye'nin gerçeği
bu. Bu gerçeği bütün dünyanın ve
Türkiye'nin görmesini, bilmesini
isterim. Yaşanan bu dram sadece
Van'a özgü değil. Aynı dram İs-
tanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te,
Mardin'de İzmir'de de var. Bu tür
dramlar her yerde var. Dolayısıyla
sosyal devletin güçlü olarak or-
taya çıkması lazım ve bu dramları
sonlandırması lazım. İnşallah
bunların tamamı çözülecek."
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir aileyi
ziyaret ederek, "Bu memlekette açlık yok diyenler gelip görsünler. Saray'da
açlık yok, bunu biliyorum. Saray'da herkesin bir eli yağda, bir eli balda"
dedi. CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda da konuşan Kılıçdaroğlu,
SADAT'ın yönetcisi Ersan Ergür'ün 'sandıkla' ilgili sözlerine sert tepki 
gösterdi. CHP lideri, "Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz" dedi

BİR ELİ YAĞDA
BİR ELİ BALDA!
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BİR ELİ YAĞDA
BİR ELİ BALDA!
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BİR ELİ YAĞDA
BİR ELİ BALDA!
BİR ELİ YAĞDA
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BİR ELİ YAĞDA
BİR ELİ BALDA!

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda da açıkla-
malarda bulunana Kılıçdaroğlu, "Baskılar, tehdit-
ler var. Soruşturmalar, belediye başkanlarımızın
başarılarını kıskananlar var. Başarılarının önüne
nasıl set çekebiliriz anlayışı var. Polis baskınları,
ihbarlar, haksız eleştiriler yapılıyor. Bu engelleme-
lerin hiçbirisi CHP'li belediyelerin hizmet verme-
sine asla ve asla engel olamayacaktır” dedi. Terör
iltisakı nedeniyle HDP'li belediyelere atanan kay-
yumları da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bölgede yerel
yönetimler ile ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum
ataması var. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum
atanan bütün belediyelerin bulunduğu vatandaş-
larıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına
karşıyız” dedi. SADAT'a da sert sözlerle tepki
gösteren Kılıçdaroğlu, “SADAT ve benzeri kuru-
luşlar, onlardan birisi şöyle bir ifade kullanmış:
"Efendim biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş-
birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz". Yani
'demokrasiye inanmıyoruz, yani kimse sandıkta
galip gelirse ben izin verirsem iktidar olabilir'
diyor. Senin boyunu görmek isterim ben. Sen bu
lafı ediyorsan, arkanda birileri var ona güveniyor-
san asla ve asla ona güvenmeyeceksin. Güvene-
ceğin birisi varsa onu da açık söyleyeyim; bu
ülkede Kuvayi Milliyeciler var. Bu ülke sahipsiz
bir ülke değil. Bizi tanımıyorlar. Sizin feriştahınız
gelse bizi korkutamaz” dedi. 

FERİŞTAHINIZ GELSE 
BİZİ KORKUTAMAZ!

Düştüğümüz 
duruma bakın!
Bilecik'te konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanlığı
kararı var, şeker alacağız dışardan. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında daha 3 yıllık
Cumhuriyet 1926 yılında şeker fabrikası kurmuşken, bu haramzadeler sattılar ne var ne
yok. Düştüğümüz duruma bakın Allah aşkına” eleştirisinde bulundu

MeMleket Partisi
Genel Başkanı Muhar-
rem İnce, partisinin Bi-

lecik İl Başkanlığı’nın açılışını
yapmak ve bir dizi ziyaret gerçek-
leştirmek için Bilecik’e geldi. Bile-
cik’te bir basın açıklaması
düzenleyen İnce, iktidara yüklendi.
İnce, “Az önce buraya gelirken bir
benzinlikte durdum. Akşam her-

halde yine zam gelmiş benzine kaç
lira oldu diye sordum. Benzin satı-
cısı abi artık ezberleyemiyorum sü-
rekli tabelaya bakmam gerekiyor
dedi. Benzin satıcısı benzinin fiya-
tını söyleyemedi. Bugün de gelecek-
miş, şaşkınım dedi. Dün yine
Cumhurbaşkanlığı kararı var, şeker
alacağız dışardan. Cumhuriyetin
kuruluş yıllarında daha 3 yıllık
Cumhuriyet 1926 yılında şeker fab-
rikası kurmuşken, bu haramzadeler
sattılar ne var ne yok, şimdi 400 bin
ton şeker alacağız yurtdışından. Şe-
kere, buğdaya muhtaç olduk. Düş-
tüğümüz duruma bakın Allah
aşkına” dedi. 

Borazanlık yapacak

“Bu arada yetmiyormuş gibi
TRT’nin bandrol parasını artırıyor-
lar” diyen İnce, “Telefon alırken,
bilgisayar alırken Tayyip Radyo Tel-
evizyonu’na hepimiz para ödeyece-
ğiz ama bizi göstermeyecek.
Sadece Erdoğan’ın borazanlığını
yapacak. Temmuz yaklaşıyor. As-
gari ücret ne olacak, memura ne
zam gelecek hiçbirini bilmiyorum”
ifadelerini kullandı. İnce, “Bugün
eski bir başkentte olduğumu biliyo-
rum. Osmanlı’nın ilk başkenti
Söğüt, sonra İznik, Bilecik, Dime-
toka, Edirne sonra İstanbul. Bizim
kültürümüzde bir vakıf olayı var.
Hayır hasenat yapmak için. Ta Bi-

lecik’ten başlayan günümüze kadar
gelen bir gelenek. Bu gelenekleri de
yok ettiler. Milyon dolarlar hava-
larda uçuşuyor. Hayır hasenat ya-
pacaklarmış nerede? New York’un
en ünlü caddesinde. Öğrencilere
hayır hasenat. Ver bakayım 5 mil-
yon dolar. Veriyor. Vermezse dev-
lette işi yürümüyor. Rüşvet bu”
didye konuştu. 

Türkiye üretemez

İktidara eleştirilerini sürdüren İnce,
“Geçen yıldan bu yana Brent petrol
yüzde 60 artmış ama mazot yüzde
300 artmış. Dolar yüzde 100 art-
mış. Böyle bir durumda Türkiye
üretemez. Dünyada da pahalılık
var. Bu yalandan sıkıldım artık.
Dünya’da gıda fiyatları yüzde 30
arttı. Doğru bu. Almanya’da da Ja-
ponya’da da arttı. Ama Türkiye’de
yüzde 90 var. Biz niye yüzde 30
arttı demiyoruz. Memleket Partisi
olarak, üzüm yemek istiyoruz bağ-
cıyı dövmek istemiyoruz biz.
Dünya ortalaması yüzde 30 iken
Türkiye’de neden 90 bunu soruyo-
ruz bu. Enflasyon ABD’de, AB’de
yıllık yüzde 7-8 iken bizde neden
yüzde 70. Aylık 7 var bizde. Neden
10 katı fazlayız. Neden? Kötü yö-
netim var çünkü Türkiye’den.
Onun için biz bu memleketin yöne-
timine talip yepyeni bir partiyiz”
açıklamasını yaptı. 

Bu sistem yürümez!
Beykent Üniversitesi’ndeki Diplomasi ve Siyaset Akademisi’nin
konuğu olan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini
eleştirerek, “Bu sistemin yürümesi mümkün değil” dedi

İYİ Partİ Genel
Başkanı Meral
Akşener, Beykent

Üniversitesi’ndeki Diplomasi
ve Siyaset Akademisi’nin ko-
nuğu oldu. Akademinin dü-
zenlediği İyileştirilmiş ve
Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem isimli konferansta ko-
nuşan Akşener, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi
üzerine açıklamalar yaparak,
parlamenter sisteme geçiş ko-
nusundaki gerekliliğe değindi.
Üniversitenin Ayazağa kam-
püsü Adem Çelik Konferans
Salonu’nda düzenlenen et-
kinliğe Rektörü Prof. Dr.
Murat Ferman, öğretim üye-
leri, siyasetçiler ve öğrenciler
katıldı. 

Bu sistem yürümez

2017 yılındaki referandumda
‘hayır’ çıkması için şehir şehir
gezdiklerini söyleyen Akşener,
“Biz birden olağanüstü hal
şartlarında ayaktaki pranga-
ları koparmak, çok hızlı karar
almak gibi gerekçelerle paldır
küldür 2017 referandumuna
gittik. Orada herhangi bir si-
yasi partinin bünyesinde olan
bir şahıs değildim. Ben ve
benim gibi arkadaşlarım şehir
şehir, ilçe ilçe gezdik ki bu re-
feranduma hayır çıksın. So-
nuçta çok az bir farkla ‘evet’
çıktı. Bugünkü ne Amerika ne
Finlandiya ne de Fransa’daki
yarı başkanlık ve başkanlık
sistemine benzemeyen partili
cumhurbaşkanlığı diye tarif

edebileceğimiz tek adam sis-
temine bağlı ve her bir yetki-
nin tek kişiye bağlandığı
herhangi bir kuruma atana-
cak daire başkanının dahi bir
kişinin onaylıyla olduğu bir
sistemin yürümesi mümkün
değil” diye konuştu. 

Vatandaş istiyor

Akşener, “Böyle bir dünyada
kutuplaştırarak, şuculuk bu-
culuk üzerinden birbirinin
karşısına vatandaşı dikerek
bir süre iş yapabilirsiniz ama
o yolun sonuna gelinir.
Bugün o yolun sonuna ge-
lindi. Parlamenter sistemin
pek çok hatası vardır. Parla-
menter sistemin bütün arıza-
larından arınıp demokrasiyi
içselleştirmiş, hukukun üs-
tünlüğünü bir numaraya koy-
muş, yargıda adaleti
hukukun üstünlüğünün ya-
nına koymuş bunların tama-
mının tam demokrasiyi
oluşturmasını talep etmiş bir
anlayışa dönüşmesi gereki-
yor. Şu anda vatandaşın bil-
diğim kadarıyla yüzde 67’ler
civarında parlamenter sis-
teme geçişle ilgili talebi var.
Zaman geçtikçe uygulama-
daki kusurlar, hatalar ortaya
çıktıkça talep daha da arttı”
ifadelerini kullandı.  DHA

BİR ELİ YAĞDA
BİR ELİ BALDA!
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K adıköy Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü, sahipsiz
hayvanların rehabilite edil-

mesi ve bakıma muhtaç hayvanların
mağduriyetlerinin önlenmesi ama-
cıyla “Yerel Hayvan Koruma Görev-
lisi” eğitim semineri düzenledi.
Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan
Mete ve Veteriner İşleri Müdür Yar-
dımcısı veteriner hekim Süleyman
Erçin tarafından gerçekleştirilen eği-
time 57 Kadıköylü gönüllü hayvan-
sever katıldı.  

Sertifika verilecek

Hayvan haklarının ve sorunlarının
konuşulduğu eğitimde, “5199 Sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu ve Uy-
gulama Yönetmeliği, Ev Hayvanla-
rının Korunmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi, 7332 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu ile Türk Ceza Ka-
nununda Değişiklik Yapılamasına

Dair Kanun, sahipsiz hayvanların
toplanması, kısırlaştırılması, aşılan-
ması, işaretlenmesi ve sahiplendiril-
mesi” gibi konu başlıklarına yer
verildi. Kozyatağı Kültür Merke-
zi'nde gerçekleştirilen eğitimin ardın-
dan katılımcılara “Yerel Hayvan
Koruma Görevlisi” eğitim sertifikası
verilecek. Bu karta sahip kişiler, İs-
tanbul il sınırları dahilinde “Yerel
Hayvan Koruma Görevlisi” unva-
nına sahip olacak.

İki aşamalı eğitim

Eğitimler hakkında bilgi veren Vete-
riner İşleri Müdür Yardımcısı Süley-
man Erçin, “Bugün yapmış
olduğumuz eğitim iki aşamalıydı, ilk
aşamada mevzuat konuları ele
alındı. İkinci aşamada daha çok re-
habilitasyon nedir, yakalama, kısır-
laştırma, aşılama, işaretleme bu
yöntemler nasıl yapılıyor? Sahipli

hayvan kavramı nedir? Sahipli hay-
vandaki mikroçip uygulamaları nasıl
olmalı gibi konuları ele aldık. Dünya
örneklerini inceledik. Amacımız
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ne
farklı bir açıdan eğitim vermek” diye
konuştu. Aldığı eğitimden memnun
olduğunu söyleyen gönüllülerde
Lokman Akın, “Hayvan Hakları Ev-
rensel Beyannamesi’ni de okudular
hocalarımız. Avrupa'da ve Türki-
ye'deki çeşitli hükümetlerin yaptığı
çalışmaları da anlattılar. Hayvan
hakları hakikaten bilinmiyormuş, sa-
dece mama veriyoruz, biraz seviyo-
ruz ve görevimizi yapmış oluyoruz
değilmiş, çok daha fazlası varmış”
dedi. 

770 LİTRE KAPASİTELİ PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ
ATAŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1630746)

770 Litre Kapasiteli Plastik Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/534037
1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 (34746) 

Ataşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870777
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 400 adet 770 litre kapasiteli plastik çöp konteyneri 

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

b) Teslim yeri : Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün Barbaros 
Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 125 arkasında 
bulunan şantiye alanı

c) Teslim tarihi : Malın teslim süresi 30 takvim gün olup işe başlama tarihinden 
itibaren 30 gün içinde 770 litre kapasiteli plastik çöp 
konteynerleri idarenin belirlediği adrese teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale 

Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 (34746) 
Ataşehir/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 23.06.2022 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz
edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli
adına düzenlenen Kapasite Raporu, isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına dü-
zenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu göste-
ren belgeler, isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve
teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi. İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini
tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır. İstekli ihaleye yetkili satıcı olarak katılıyor ise yetkili sa-
tıcılık belgesi ile yetkili satıcısı olduğu firmanın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeleri de
sunması zorunludur.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler; plastik konteynerler ile ilgili TS EN 840-2 Uygunluk Belgesini ve plastik konteyner tekerlek-
leri ile ilgili TS EN 12532 Uygunluk Belgesini teklifleri kapsamında sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü çöp konteyneri temini işi benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu
Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 (34746) Ataşehir/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

HAYVANLAR İÇİN
EĞİTİM VERİLDİ
Kadıköy Belediyesi, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve rehabilite edilmesi için
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi düzenledi. Kadıköy’ün farklı mahallerinden 
eğitime katılan gönüllülere hayvan hakları ile sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi,
toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve işaretlenmesi gibi konularda eğitim verildi

EĞİTİMLER ÇOK YARARLI
Eğitimlere ikinci kere katıldığını be-
lirten diğer bir gönüllü Ilgın Keski-
nel ise “Barınakta 1,5 yıl kadar
gönüllü olarak çalıştım. Şimdi ma-
hallemizdeki sokak hayvanlarının
rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar
yapıyorum. Bu eğitimlerin yararları
bu konuda çok büyük” ifadesini

kullandı. Melike Metin ise “Bilme-
diğim çok şey vardı.  Hayvanları
çok seviyorum ve bir şeyler yap-
mak için katıldım. Verilen eğitimle
birlikte bilgi sahibi oldum. Aynı za-
manda bu eğitim bende bazı konu-
larda farkındalık yarattı ” diye
konuştu. 

Kartal Belediyesi ile
İstanbul Gedik

Üniversitesi arasında
kadın girişimcilerin

desteklenmesi
amacıyla imzalanan

iş birliği protokolü
kapsamında;
Kadınlar İçin 

Dijital Girişimcilik 
Seminerleri’nin

ilki gerçekleştirildi

KARTAL Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda başlayan ilk seminere,
kadın girişimciler yoğun ilgi gös-

terdi. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü ile İstanbul Gedik
Üniversitesi Kadın Girişimcilik Araştırma
ve Uygulama Merkezi arasında imzalanan
işbirliği protokolü kapsamında başlayan ve
9 Haziran’a dek sürecek seminerler için açı-
lış töreni düzenlendi. Kadınların ekonomik

ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmaları
amacıyla yaptıkları girişimleri özendirmek,
geliştirmek ve desteklemek adına Kartal Be-
lediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü ile Gedik Üniversitesi işbirliğinde
gerçekleştirilen seminere; Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Gedik
Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü (KAGİ-
MER) Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman, Dr.

Sibel Özdemir, Dr. Günseli Acar ve Kartallı
kadınlar katıldı.

Eğitimler sürecek

Seminerde ilk konuşmayı yapan Dr. Öğr.
Üyesi Ayşin Şişman, Kartal Belediyesi ile
imzalanan protokolün ardından 3 hafta sü-
recek bir eğitim programı düzenlendiğini
kaydederek eğitimlerde girişimciliğin ve e-ti-
caretin temel kurallarının anlatılacağını;
ancak katılımcılardan gelen talep, ihtiyaç ve
beklentilerin de dikkate alınacağını söyledi.
Dr. Şişman, Eylül ayından itibaren de semi-
nerlerde belirlenen içerikler doğrultusunda
eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ek-
ledi. Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman’ın ardın-
dan kürsüye çıkan Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’in göreve gelmesi-
nin ardından, Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğü’nün kurulduğunu kaydetti ve iki
kurum arasında gerçekleştirilen işbirliği sa-
yesinde pek çok sorunun üstesinden geline-

bileceğini söyledi. 

Sonuçları önemsiyoruz

Yapılan eğitim çalışmasını ve sonuçlarını çok
önemsediklerini dile getiren Aydın, çalışma-
lara destek vermeye devam edeceklerini sözle-
rine ekledi. Başkan Yardımcısı İmam Aydın,
konuşmasının ardından Dijital Girişimcilik
Semineri’nde eğitim veren Dr. Sibel Özde-
mir’e, Kadın El Emeği Pazarı’nda üretilen bir
çantayı takdim etti. Seminerin ilk gününde
eğitim veren Dr. Sibel Özdemir, girişimcilik ile
ilgili temel kavramlardan başlayarak pek çok
farklı konularda katılımcı kadınlara bilgi verdi.
Örnek girişimlerden ve girişimci kadınların iz-
lemeleri gereken yollardan bahseden Özde-
mir, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.
Seminerin ikinci sunumunu ise Dr. Günseli
Acar gerçekleştirdi. 2 ve 9 Haziran’da gerçek-
leşecek oturumlarla toplam 3 haftada bitecek
olan seminerlerde; kadın girişimcilerin destek-
lenmesi, iş kurma, e-ticaret, markalaşma sü-
reçleri gibi pek çok farklı konu ele alınacak.

Girişimcilik 
seminerleri 



K ültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
bu yıl 2'ncisi düzenlenen Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali, Atatürk Kültür

Merkezi'nde saat 12.00'de gerçekleşen tö-
renle başladı. Törene Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı
Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok
sayıda vatandaş katıldı.

16 gün sürecek

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bin 500
fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliği
ile başlayan festivalin açılışında konuşan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 16 gün
sürecek. Festival geniş kitlelere yayıldı. Bu se-
neki katılım daha fazla. 5 binden fazla sa-
natçı katılıyor. Gündüz, gece, 7 den 70'e
herkesi kapsayan, sanatın her türünü kapsa-
yan etkinlikleri İstanbul halkını buluşturaca-
ğız. Bu festivaller biz Türkiye'ye yayacağız
dedik. Başkent Kültür Yolu festivaline de dün
akşam start verdik. İlk senesin olmasına rağ-
men yoğun katılım var. Kültür rotaları marka
şehirlerimiz için çok önemli. Bunlar bir süre
sonra şehrin markasını oluşturuyorlar. Bi-
zimki uluslararası bir etkinlik. Yurt dışından

da çok sayıda katılım var. Türk sanatçıların
yabancı sanatçılarla buluşması, doğu ile ba-
tının sinerjisi olarak da görülebilir. Sonuçları
da çok mutlu ediyor. İstanbul'u turizm adına
da önemli bir şehrimiz. Bu markasını sanatla
kuvvetlendirdiğiniz zaman rakipleri ile yarı-
şacak hale geliyor" dedi.

Çok mutluyuz

Türkiye'ye gelen turist sayısında artış oldu-
ğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Geçen yıl
yaptığımız yoğun çalışmalarımız vardı
bunun sonuçlarını almaya başladık. Mayıs
ayı itibarıyla İstanbul turist rekorları kırmaya
başladı. Pandemi öncesi rakamları bile geç-
tik. 2019 çok üzerinde yolcu alıyoruz şu
anda. Şu anda İstanbul'da otellerde yer kal-
madığını öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Bu et-
kinlikleri arttırmak istiyoruz" diye konuştu.
Bakan Ersoy, Fotomaratona katılan fotoğ-
rafçılarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kendi
cep telefonuyla da özçekim yaptı.

Bin 500 etkinlik

İstanbul'un kültür ve sanat yaşamını dünya
sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festi-
vali, 12 Haziran'a kadar sürecek bin 500'den
fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival

kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15
sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival
coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.
Yerli ve yabancı 4 bin 953 sanatçının katıla-
cağı 40 mekân ve 62 salonda, 53 kültür-
sanat kurumu paydaşı ile etkinlikler
düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi'nden
Galataport'a uzanan Beyoğlu Kültür Yolu
rotası üzerinde gerçekleştirilecek Beyoğlu
Kültür Yolu Festivali'nin mekânları ise şunlar
olacak: Atatürk Kültür Merkezi, Akbank
Sanat, Akademi Beyoğlu, Hope Alkazar, İs-
tanbul Sinema Müzesi, Beyoğlu Belediyesi
İstiklal Sanat Galerisi, Grand Pera Emek
Sahnesi, Grand Pera Cercle d'Orient, Fran-
sız Kültür Merkezi, Galata Kulesi, Galata
Mevlevihanesi, Galataport, Garibaldi Sah-
nesi, Koç Üniversitesi Anamed, İstanbul
Modern, Pera Müzesi, Salt Galata, Salt Be-
yoğlu, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi,
Tophane-i Amirane, Yapı Kredi Kültür
Sanat Merkezi, Tomtom Kırmızı, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve
Heykel Müzesi, Tarihi Taksim Maksim Sah-
nesi, Taksim Camii Kültür Merkezi, Mehmet
Akif Ersoy Hatıra Evi, Burhan Doğançay
Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi ve Saint Be-
noit Fransız Lisesi. DHA
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DOĞU BATI 
SİNERJİSİ

“ Atatürk gibi muhalefet yapın!” başlıklı
yazımızda Son Osmanlı Mebuslar
Meclisi’nin açıldığını ancak İtilaf Dev-

letlerinin, özellikle de İngiltere’nin baskısıyla
Savaşişleri Bakanı ve Genelkurmay Başka-
nı’nın, Atatürk’ün ifadesiyle “zor kullanıla-
rak” düşürüldüklerini yazmıştık. (1920)
Atatürk o günün Meclis’ini de şöyle tarif eder:
“Mebuslar İstanbul’un, iç ve dış etkiler al-
tında, barışa yönelik amaca önem vermeyerek
kulluk, yükselme hırsı, kıskançlık, boş kuruntu,
vb. gibi etmenlerle bölüntüye uğramışlardır.”

Yüz yıl önce kurulan bu cümleyle, bugünkü
Meclis çatısı altında, talimatla el kaldırıp indi-
renleri, çoğunluk olmanın üstünlüğünden
başka hiçbir meziyet ya da liyakat taşımayan-
ları da tarif etmemiz mümkündür. İstisnalar
kaideyi bozmaz. Bu yapı, demokrasiyi kullana-
rak gücü ele geçirenlerin uyguladığı yeni yüzyıl
istibdat yapısıdır. Nitekim, Cumhurbaşkanı ve
bir Parti Başkanı’nın arasında yaşanan “Ab-
dülhamit” tartışmasının altında yatan ana
neden II. Abdülhamit istibdatının günümüzde
de uygulanmaya başladığının hatırlatılmasıdır.
Benzerlikler gerçekten şaşırtıcıdır. Bu vesile ile
biz de kaynaklara göz atarak belleğimizi 
tazeledik.  

I. Meşrutiyet (1876) ile ülkede demokratik-
leşme havası yaratan II. Abdülhamit, gücü ele
geçirip saltanatını sağlamlaştırınca anayasa ve
değişim yanlılarını sürgüne yollamaktan çekin-
meyecek ve ardından da Meclis’i kapatacaktır.
Günümüzde TBMM fiilen açıktır ancak birile-
rinin zihninde kapanmıştır çünkü ülke “şahıs”
kararnameleri ile yönetilir olmuştur.

II. Abdülhamit her ne kadar demiryolları-
nın inşası, telgraf sistemi, eğitim ağının geniş-
letilmesi gibi uygarlaşma yönünde önemli
adımlar atsa da, konu haklara, özgürlüklere
gelince özüne döner. Örneğin basın üzerindeki
baskısını artırır, kurduğu hafiyelik sistemi ile
geniş bir istihbarat ağı kurar ve halktan kişi-
leri de jurnalcilik yapmaları için maaşa bağlar.
Amacı kendi aleyhine olabilecek her türlü ha-
reketin önünü kesebilmektir.

Diyeceksiniz ki, o yüz yıl önceydi, ya bugün?
Bugün de iktidar olanlar tarafından benzer

sistemlerin kullanıldığını biliyoruz. Jurnalcile-
rin yerini maaşlı trol ordusu/klavye silahşörleri
almış görünüyor. Talimatla çalışan yandaş
medya, kişi ya da kurumları ya vezir ediyor ya
da rezil! İktidara övgü düzenlere
imkânların/nimetlerin kapıları açılırken, hal-
kın haber alma hakkı için çalışanların üzerine
cezaevi kapıları kapanıyor. İktidar karşıtı TV
kanallarının yediği cezaların çetelesi ise artık
tutulamaz durumda! Ayrıca silahşörlük kav-
ramı sadece klavye ile sınırlı kalmıyor, askerî
danışmanlık, savunma gibi “özel silahşörlük”
kavramları halkın gündemine sokulmaya, aşi-
nalık-korku yaratılmaya çalışılıyor.

II. Abdülhamit dönemi, imparatorluğun en
çok toprak kaybettiği dönem; bugünkü Türki-
ye’nin iki katından fazla toprak kaybının ya-
şandığı bir dönem. İş sadece toprak kaybıyla
da bitmiyor, bu dönem batık ekonominin
Düyûn-ı Umûmiye (Borçlar İdaresi) ile sonuç-
landığı bir dönem. “Muharrem Kararna-
mesi”nin (1881) mimarı II. Abdülhamid’in,
devletin iktisadi faaliyetlerinin yönetimini ya-
bancıların kontrolüne verdiği dönem. Vatandaş
okumasıyla, bir devletin, alacaklı devletlerin ve
bankerlerin eline düşmesinin resmileşmesi yani
moratoryum ilan etmesi.

Bu durumda ne yapmıştı II. Abdülhamit?
Ya da resmi verilere göre -iç ve dış- borç bata-
ğında boğulmak üzere olan ülkemizde bugün
iktidarda olanlar ne yapıyor?

Cevap her ikisi için de aynı! Hemen Müslü-
man (!) halk devreye sokuluyor, İslamcı ideolo-
jiye destek veriliyor! II. Abdülhamit halifelik
kurumundan yararlanmıştı; bugün de resmi
din kurumlarından, cemaat/tarikat gibi olu-
şumlardan ve de “eğitim/hayır işleri” kisvesine
bürünmüş vakıf/derneklerden yararlanılıyor.

Yüz yıl önce bankerler devredeydi bugün de

yabancı “bir avuç” tefeciden medet umuluyor,
bir takım kabile zihniyetli yönetimlere “birkaç
dolar için” el açılıyor. Halk ise yeni ekonomik
icatlarla oyalanıyor. “Kur korumalı, enflasyon
korumalı” (!) gibi süslü başlıklarla fakir, zen-
gini doyurmaya devam ediyor. Yabancıya “sa-
tılmadık” kalmıyor; Cumhuriyet’in
kazandırdığı kuruluşlar, araziler, şirketler
birer birer el değiştiriyor. Aklı başında bir avuç
insan üretim ve tarım dediğinde vatan haini
ilan ediliyor. Hız kesmiyor, “Ay’a ilk kim gide-
cek” tartışmaları başlatılıyor; hani “ayranı
yok içmeye” cinsinden!

1920’ye dönelim… Mustafa Kemal Paşa,
Rauf Bey’e çektiği bir şifreyle mebuslar konu-
sunda düşüncelerini belirtmeye devam eder:
“… Uysal olmak eğilimleriyle hükûmet ve bili-
nen çevrelerde etkinliklerini bütünüyle yitir-
mişlerdir. Düzeni bozmamak kaygusu ile bu
tutum sürdürülürse, ulusal olmayan emellere
ve çeşit çeşit tutkulara maşa olmaktan, ulusal
emellere karşıt kararlar alınmasını önleyeme-
mekten korkulur. Bu duruma karşı önlem
şudur: Prensiplerimize yüzde yüz bağlı arka-
daşlardan oluşan, azınlıkta kalsa da bir grupla
yetinmek... Bunun sakıncası uysallıktan daha
azdır. Hükûmeti kayıtsız şartsız düşürmek ge-
reklidir.” Rauf Bey de mevcut Meclis’in, so-
runları çözmeye uygun olmadığını bildirir.

“Yaşama ve var olma ilkesinden ibaret olan
Ulusal Örgütlerin, vatanın her köşesinde, genel
ve yaygın bir şekilde, oluşturulmasının eskisi
gibi sürdürülmesini bütün merkez kurul ve yö-
netimlerinden bir kere daha önemle rica ede-
riz.” diyen Mustafa Kemal Paşa şöyle 
devam eder:

“Bize gelince; tarihin bu memlekette şim-
diye kadar oluşturamadığı, ulusal birlik ve da-
yanışmanın bozulmasına ilişkin her davranışı
bir vatan hainliği olarak kabul ederek ona
göre gerekli karşılığı vermekte duraksamaya-
cağız… Hükûmete karşı kesin bir durum
almak zamanı gelmiştir. Başbakan’a ve İçişleri
Bakanı’na açıkça söylemek gerekir ki, Ulusal
Güçler, sonuç alınıncaya dek çalışacaktır...” 

Yukarıdaki ifadeler, İstanbul’un işgaline
yirmi gün kala yapılan yazışmalardaki sözler-
den alıntılardır. Atatürk, bu görüş ve düşünce-
lerin incelenmeye değer olduğunu belirtecek ve
şöyle diyecektir:

“Ben, yalnız bir noktayı göstermekle yetine-
ceğim. O nokta; olayların gelişmesine bağlı
kalmak kaderciliğidir. Biz elbette, işi böyle bir
kaderciliğe bırakamazdık. Tersine olayların ne
yolda gelişebileceğini, önceden gerçeğe yakın
olarak kestirip, karşı önlemler düşünmek ve
anında, duraksamadan uygulamaktan yana
idik. İşte bu amaçla idi ki daha önceden kamu
oyunu yoklamaya başlamıştık.”

Gazi’nin o günkü şartlar için kayda geçir-
diği her cümle, Atatürk Cumhuriyeti’ni geri
kazanmak isteyen herkes için bir yol haritası
niteliğinde ve önemindedir.

Hristiyan bir papazdan talimat alan o
günün İstanbul hükümeti; “Mebuslar Mecli-
sinde, Ulusal Güçlerin meşru olmadığını alkış-
lattıran nutuklar” attırmakta, karşıt
gazetelerin sataşmaları özendirilmekte ve Se-
nato’nun açık saldırıları sürmektedir. Nu-
tuk’tan özetlediğimiz bu ifadelerde, 2023’te
yapılması düşünülen “Yüzüncü Yıl” seçimle-
rine giderken iktidarın muhalefete karşı uygu-
layacağı davranış biçimini görmek de
mümkündür. Hatta bu davranış biçimi çoktan
başlamıştır. “Taksim” i “Kandil” yapacak
kadar iftira atmaktan çekinmeyen, bundan
medet uman iktidar ve “idrak” sorunu yaşa-
yan yörüngesindekiler, acaba daha ne kadar
çirkinleşecektir?

Abdülhamit dönemi yitirilen iktisadi bağım-
sızlık, yitirilen topraklar ve yitirilen bağımsız-
lıkla final yapmıştı. Vatanseverler ise şehit
kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni ilele-
bet payidar kılmakta kararlıdırlar.

Beyoğlu Kültür 
Yolu Festivali,

Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet
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Hala Bizans’tan 
medet umuyorlar!

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İstanbul’un fethinin 569.
Yıldönümü münasebetiyle bir

mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında
şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’un fethi; yankı-
ları hala devam eden, tesirleri hala hissedilen
büyük bir zafer, büyük bir başarıdır. Türk mil-
leti 569 yıl önce, büyük hakanımız Fatih Sul-
tan Mehmet Han liderliğinde çağ açıp çağ
kapatmış, dünya tarihinin akış ve yönünü de-
ğiştirmiştir. Fetih; insanlığa yeni ufuklar

açmış,  küresel dengeleri değiştirmiş, siyasi ve
coğrafi tasavvurları etkilemiş, aynı zamanda
Türk milletine yeni sorumluluklar yüklemiştir.
Çünkü aziz milletimiz fetihle birlikte beşeriye-
tin tahtına çıkmış, kültürleri, inançları, ülke-
leri, medeniyetleri ve milletleri hakimiyet
havzasına teker teker dahil etmiştir. İstan-
bul’un fethi; disiplinli bir hazırlığın, teferruatlı
bir planın, zamanın fevkinde bir teknik dona-
nımın, hepsinden de mühimi inanmışlığın,
imanın ve başarma azminin bir ürünüdür. İs-

tanbul’u kuşatan hisar-
lar fethin işareti, dökü-
len toplar fethin
habercisi, verilen emek-
ler, edilen dualar ve çe-
kilen çileler ise fethin
harcıdır. Fetih, Bi-
zans’ın köhnemiş bün-
yesini, kararmış aklını
ve kaskatı kesilmiş vic-
danını surlarla birlikte
devirmiş; bunun yerine
Türk milletinin hoşgörüsünü, asaletini, her-
kesi kavrayan adaletini ikame etmiştir.”

Kursaklarında kalacak

“İstanbul 569 yıl önce huzuru bulmuş, dir-
liğe kavuşmuş, güvene ulaşmış, rahmetle be-
reketlenmiş ve hak ettiği ellerde yükselmiştir”
diyen Yılmaz, “Geride kalan onca asra rağ-
men, İstanbul’un fethi bazı mihrak ve çevre-
ler tarafından hazmedilebilmiş,
sindirilebilmiş ve kabullenilebilmiş değildir.
İstanbul’un dünyanın en büyük Türk kenti
olmasından rahatsız olanlar, Bizans hayale-
tinden medet ummakta, Haçlı kalıntıların-
dan çare beklemektedir. İstanbul’un
‘Konstantinopolis’ olmasını hedefleyenler,
bunu projelendirenler başaramayacak ve he-
vesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır. Bu
düşüncelerle, İstanbul’u bir Türk-İslam kenti
yapan büyük hünkarımız Fatih Sultan Meh-
met’e, fetihte yer alan muhterem ceddimize
ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rah-
met diliyor, hepsini şükran ve minnetle yâd
ediyorum” ifadelerini kullandı.  BARIŞ KIŞ

İstanbul’un fethinin 569. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’un 
‘Konstantinopolis’ olmasını hedefleyenler, bunu projelendirenler başaramayacak ve hevesleri mutlaka kursaklarında kalacaktır. 
İstanbul’un Türk kenti olmasından rahatsız olanlar, Bizans hayaletinden medet ummakta, Haçlı kalıntılarından çare beklemektedir” dedi

Bizi zorla çıkardılar
Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların
sahipleri ile görevliler arasında arbede çıktı. Bir bina sakini, "Yeni evimizi zorla aldılar.
Zorla çıktık. Şimdi bizi mağdur ettiler. Bizi zorla çıkardılar. Şikayetçiyiz. Biz evimizden
memnunduk. Milleti korkuttular. Herkesi dışarı attılar" dedi

Sarıgöl Mahallesi'nde riskli ol-
duğu belirlenen bölgedeki bazı bina
sakinlerine belediye ekipleri evlerini

boşaltmaları yönünde daha önce uyarılarda bu-
lundu. Uyarıları dikkate almayarak evlerini bo-
şaltmayan bina sakinleri ile zabıtalar arasında
bugün öğlen saatlerinde tartışma yaşandı. Bina
sakinlerinin direnmesi üzerine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Polis, zabıta ekipleri ile bina
sakinleri arasında arbede yaşandı. Bir bina sa-
kini, "Yeni evimizi zorla aldılar. Zorla çıktık.
Şimdi bizi mağdur ettiler. Bizi zorla çıkardılar.
Şikayetçiyiz. Biz evimizden memnunduk. Bizi
zorla çıkardılar. Kendimiz çıkmak istemedik.
Milleti korkuttular. Herkesi dışarı attılar" dedi.

Nereye gideceğiz?

Başka bir bina sakini ise "Burada 3
aydır belediyenin yaptığı ilanen
tebligatlarla boğuşmaktayız. Riskli
alan dediler, riskli yapı dediler bu-
rada 4.8 hektarlık alanı moloz yı-
ğını haline getirdiler. Burada çok
az sayıda kalan vatandaşlarız. He-
pimiz evlerimizde oturuyoruz. Yü-
rütmeyi durdurma kararlarımız
var ama buna rağmen hala yıkım

diye kapımıza geliyorlar. Polis ve zabıtayı getiri-
yorlar, boşaltın evleri yıkacağız diyorlar ama ne-
reye gideceğimizi söylemiyorlar" dedi.

Kira yardımı yapılacak

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden
yapılan açıklamada, "Hak sahiplerine yine ko-
nutlarının bulunduğu bölgede üretilecek proje-
den kura yolu ile konutu teslim edilecek olup
6306 sayılı yasa kapsamında kira yardımları ya-
pılacaktır. Bazı hak sahipleri ile sözleşme imza-
lanmış ve hak sahiplerinin beyanı üzerine 15
gün süre içerisinde yapının tahliye edileceği tu-
tanak ile imza altına alınmıştır" ifadelerine yer
verildi. DHA

GöKyüzü şENlENdi
Kağıthane'de her yıl düzenlenen 'Uçurtma Şenliği' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte aileler çocuklarıyla doyasıya eğlendi. 
Hasbahçe’de yapılan şenlikte 3 binden fazla uçurtma belediye tarafından ücretsiz dağıtıldı

Büyük küçük
herkesin uçurt-
malarını alarak

geldiği şenlikte, çeşitli ani-
masyon gösterileri ve oyun
stantları büyük ilgi topladı.
Çocuklar aileleriyle gönül-
lerince eğlenirken unuta-
mayacakları bir gün
yaşadı. Şenlikte uçurtma
yarışması da yapıldı, dere-
ceye girenlere çeşitli hedi-
yeler verildi. Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt

Öztekin de ailelerle sohbet
etti, bol bol fotoğraf çe-
kildi. Ardından da basın
mensuplarıyla uçurtma
uçurdu.

İkram da yapıldı

İnsanların bir araya gelip
vakit geçirmesi fırsatlar
oluşturduklarını söyleyen
Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin, “Ka-
ğıthane Sadabad Yaz
Etkinlikleri kapsamında

Uçurtma Yarışması'ndayız.
Cumartesi günü öğleden
öne olduğu için çok kala-
balık olmayabilir demiştim
ama maşallah çocukları-
mız ve aileleri güzel bir şe-
kilde ilgi gösterdi. Bugün
çocuklarımıza 3 binden
fazla uçurtma dağıttık.
Hava güzel, rüzgar da yeni
çıkmaya başladı. Gökyü-
zünde uçurtmaları hep bir-
likte görmüş olacağız”
açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm
Bakanı 

Mehmet Nuri
Ersoy



9 ’uncusu düzenlenen Sarıyer Edebiyat Gün-
leri’nin açılışında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda
Vedat Türkali anısına bir tören düzenlendi.

Türkali’den sonra Yaşar Kemal’i ziyaret eden davetli-
ler, yazarlarla ilgili anılarını mezarları başında yâd
ederek, onlara içtenlikle rahmet dilediler. Törene, Sa-
rıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Eski Türkiye
Büyük Millet Meclis Üyesi Akın Birdal, İnsan Hakları
Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri,
oyuncu Menderes Samancılar, yazar Nazım Alpman,
yazar Ayşegül Tözeren, Vedat Türkali’nin yardımcısı
Nermin Çiçek, Zafer Arapkirli ve çok sayıda davetli
katıldı. 45 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek etkin-
lik birçok şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve
oyuncuyu ağırlayacak. Şiir ve müzik eşliğinde boğaz
turlarının yapılacağı programda bu yıl masal çadırı

da kurulacak. Etkinlikte; Beyaz Martı Edebiyat Onur
Ödülü Latife Tekin’e verilecek, programın bu yıl ki
onur konuğu ise Türk Sineması’nın Sultanı olarak bi-
linen Türkan Şoray olacak. 9’uncu Sarıyer Edebiyat
Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.

Çok önemli bir marka

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Vedat Türka-
li’yi ve Yaşar Kemal’i sevgi ve saygıyla anarak, “9’un-
cusunu yaptığımız edebiyat günleri artık Sarıyer için
çok önemli bir marka. Pandemiden dolayı iki yıl ya-
pamadık. Ertelemek zorunda kaldık. Kitap okumak,
sevgi, barış bunların hepsi bizim için çok değerli.
Biraz önce Vedat Türkali’yi mezarında andık, şimdi
de Yaşar Kemal’in yanındayız. Tam da böyle önemli
bir dönemde yazarı kim olursa olsun, kitapları ve ya-
zarları gün geçtikçe okumaktan uzaklaşan okurlarla
buluşturmak bizim için çok önemli. O yüzden açık-
çası çok gururluyuz. Ve olabildiğince bunu devam et-
tireceğiz. Daha da genişletmek istiyoruz. Önceki
yıllarda edebiyat günleri üç gündü, bu sene 9 güne çı-
karttık. Orada insanlar birbirlerine olan hasretlerini
giderecekler ve keyifli zamanlar yaşayacaklar” dedi.

Sahneden edebiyata

Edebiyat günleri kapsmaında Özge Özberk, Sinan
Tuzcu, Caner Cindoruk ve Bülent Emrah Parlak, et-
kinliğin ilk günü olan 28 Mayıs’ta "Sahneden Edebi-
yata" isimli panele katıldı. Panelin moderatörlüğünü
ise yazar Gülşen İşeri yaptı. Akademisyen Canan
Dağdeviren “Bilim ve Özgürlük” isimli söyleşiyle
programda yer aldı. 29 Mayıs Pazar günü ise Özlem
Gürses, “Medyada Neden Başarısız Oldum” söyleşi-
siyle etkinliğe konuk olacak. Aynı gün Prof. Dr.
Kemal Kocabaş, Cengiz Öksüz ve Yeni Kuşak Köy
Enstitüleri İstanbul Şube Başkanı Dr. A. Alper
Akçam da “Köy Enstitülerinin Aydınlığı ve Edebiyat”
isimli bir panel düzenleyecek. Etkinlik kapsamında 31
Mayıs Salı günü Ece Üner “Tuhaf Zamanlarda Ce-
surca Konuşmak”, 1 Haziran Çarşamba Nasuh
Mahruki “Bir Dağcı ve Gezginin Yazarlık
Yolculuğu”,2 Haziran Perşembe Yalvaç Ural “Baş-
parmak Çocuklar”, 3 Haziran Cuma Mine Söğüt
“Kadınlar Ne İster”, 4 Haziran Cumartesi Ali İhsan
Varol – Can Kılıç “Kelimelerle Sarıyer”, Atilla Dorsay
ve Fatoş Güney “Yılmaz Güney’i Anmak: Yeniden ve
Her Zaman” söyleşileriyle etkinliğe katılacak. Atilla
Dorsay ve Fatoş Güney’in söyleşisinin ardından Yıl-
maz Güney’in “Arkadaş” filmi gösterilecek. Beş Hazi-
ran Pazar günü düzenlenecek Türkan Şoray ve
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in “Sultan’la
Yüz Yüze” ve Latife Tekin’in “Zamansız: Romanda
Şiirsel Akım” etkinliğin son söyleşileri olacak.

Onur ödülü Tekin’in

2014 yılında verilmeye başlanan "Beyaz Martı Edebi-
yat Onur Ödülü" Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat
Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral ve Ahmet
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VEDAT TÜRKALİ
UNUTULMADI

Sarıyer Belediyesi tarafından
düzenlenen 9'uncu Sarıyer
Edebiyat Günleri, Vedat
Türkali’nin mezarı başında
yapılan anma töreniyle
başladı. Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç,
Türkali’yi rahmetle anarak,
gün geçtikçe okumaktan
uzaklaşan okurların
yazarlarla ve kitaplarla
buluşturulmasının çok önemli
olduğunu söyledi. 28 Mayıs-5
Haziran’da Kireçburnu 
Haydar Aliyev Parkı'nda
yapılacak olan edebiyat 
günleri, 400 yazar ve 45
yayınevinin katılımıyla 9 gün
boyunca devam edecek

Ümit’in ardından Latife Tekin’ne
verilecek. Etkinlik kapsamında dü-
zenlenen ‘Fakir Baykurt Öykü Yarış-
ması’nda ise ortaokul, lise ve
yetişkin kategorisinde dereceye
giren katılımcılar da ödüllerine ka-
vuşacak. Etkinlikte; İnci Aral, Aydın
Ilgaz, Nilgün Ilgaz, İpek Çalışlar,
Nazım Alpman,Özkan Sağın, Ni-
yazi Kahveci, Özgür Özgülgün,
Pelin Batu, Erdal Güney, Yavuz
Ekinci, Adnan Özyalçıner, Sinan

Meydan, Barış Pehlivan, Barış Ter-
koğlu, Haydar Ergülen, Mine Soy-
sal, Sinan Akyüz, İhsan Eliaçık,
Başak Sayan, Emrah Ablak, Zeynel
Lüle, Ersin Karabulut, Tuna Kire-
mitçi, Lütfiye Pekcan, Saygı Öztürk,
Latife Tekin, Akın Birdal, Kahra-
man Tazeoğlu, M. Cemal Beşkar-
deş, Merve Başcumalı, Özge Doğar,
Karin Karakaşlı ve birbirinden usta
isimler edebiyatseverler için imza
günü düzenleyecek. DHA

OYUNCU Menderes Samancılar ise “Vedat abiyi
bir filmin ön hazırlıkları sürerken tanımıştım.
Vedat abi dedik, o günden bu yana hala abi diyo-
rum. Onun yanında kaldıkça, onun sofralarında
dostluğu paylaştıktan sonra anladık ki Vedat abi-
nin, abiliğin çok ötesinde bir yeri var bizde. Vedat
abi, bizim düşlerimizin bekçisiymiş biz bunu geç
anlamıştık. Fakat bugün baktığımızda burada yat-
masına rağmen Vedat abi hala bizim düşlerimizin
bekçisi ve biz düşlerimize sahip çıkacağız” şek-
linde konuşarak Türkali’yi andı. Eski Türkiye
Büyük Millet Meclis Üyesi Akın Birdal da Tür-
kali’yi rahmetle anarak, “Vedat Türkali, 13 Ma-
yıs’ta 103 yaşına girdi. Hep 100 yıl yaşamak
istediğini söylerdi ama 97 yaşında yitirdik. Yine de
Vedat Türkali hayalleriyle, sözleriyle, yazılarıyla,
kitaplarıyla yaşıyor” ifadelerini kullandı.

VEDAT ABİ HALA BİZİM 
DÜŞLERİMİZİN BEKÇİSİ



RUSYA’NIN füze 
açıklamasının ardından 

bir açıklama da Ukrayna 
Silahlı Kuvvetleri’nden 
geldi. Silahlı kuvvetler 

94 gün süren çatışmala-
rın ardından Rusya’nın 

kayıplarını sosyal medya 
hesaplarından yayınladı. 
Savaşın başlamasından 
bu yana 30 binden fazla 

Rus askerinin öldürüldü-
ğünü iddia eden Ukrayna 
en az 207 Rus uçağı, 180 

helikopter, 1.330’dan 
fazla tank, 13 askeri bot, 
93 uçaksavar sistemi ve 
200 çoklu fırlatma roket 
sisteminin yanı sıra bin-
lerce askeri araç ve yakıt 
tankının imha edildiğini 

açıkladı.

 
 

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

70’INCI YILI IÇIN
16 BIN PARTI

TURKIYE KAYITSIZ KALAMAZ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in tahttaki 
70 yılını kutlamak için düzenlenecek Platin 
Jübile programı kapsamında, İngiltere’de 16 
binden fazla sokak partisi yapılacağı açıklan-
dı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere tarihinde 70 yıl 
boyunca tahtta kalan ilk hükümdar olacak

Rus kuvvetlerinin tüm dikkatini yönelttiği Donbas bölgesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakan-
lığı kritik öneme sahip Lyman kasabasının Rus güçlerinin tam kontrolüne geçtiğini duyururken, Ukrayna Rus-
ya’nın Lyman’ın büyük bir kısmını ele geçirdiğini ancak Sloviansk’a ilerlemelerinin durdurulduğunu iddia ediyor

İNGİLTERE Yerel 
Yönetimler Birliği, 
bugün açıklama ya-

parak 6 Şubat 1952de tahta 
çıkan Kraliçe 2. Elizabeth’in 
tahttaki 70inci yılını kutla-
mak için ülke genelinde 16 
binden fazla sokak partisi 
yapılacağını duyurdu. Açık-
lamada Ülke çapındaki bele-
diyeler, İngiltere genelinde 
onaylanan binlerce sokak 
partisi başvurusuyla toplu-
lukların yaklaşan Kraliçe’nin 
Platin Jübile hafta sonunu 
kutlamalarına yardımcı 
olmak için elinden gelen her 
şeyi yapıyor denildi. Birlik, 
2 ve 3 Haziranı kapsayan 
hafta sonu İngiltere tarihin-
de ilk defa bir hükümdarın 
tahttaki 70 yıllık hizmetinin 
İngiltere halkı tarafından 
kutlanacağını vurguladı. 
12 belediyenin 1000 kadar 
sokak partisini onayladığını 

belirten Birlik, bu raka-
mın genele vurulduğunda 
etkinliklerin ülke çapın-
da 16 binden fazla sokak 
partisine ulaşacağını ifade 
etti. Sokak partileri için 
binlerce küçüklü ve büyüklü 
yolun kapatılacağı, binlerce 
ağaç dikileceği, caddelerin 
parti ışıklarıyla donatılacağı 
belirtildi.

Platin jübile
9 Eylül 2015’te Kraliçe, 
büyük büyük büyükannesi 
Kraliçe Victoria’yı geçerek 
İngiliz tarihinde en uzun 
süre hüküm süren Hüküm-
dar oldu. Kraliçe Elizabet-
h’in tahtta çıktıktan sonra 
ülke adına 21 bin görüşme 
ve etkinliğe katıldığı, ve ken-
disine 14 Başbakanın hizmet 
verdiği ifade edildi. Kraliçe 
Elizabeth’in ilk Başbakanı 
Winston Churchill idi.

RUSYA Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, Rus 
yayın kuruluşu Russia 

Today’in (RT) Arapça kanalına 
röportaj verdi. Rusya’nın Suri-
ye’de bulunma nedenini Suriye 
lideri Beşar Esad ile yapılan iki-
li anlaşmalara bağlayan Lavrov, 
“Biz Suriye’de ülkenin devlet 
başkanının ve meşru hüküme-
tinin talebi üzerine buluyoruz. 
Biz orada Birleşmiş Milletler’in 
sözleşmelerine uygun olarak 

bulunuyoruz ve BM Güvenlik 
Konseyinin 2254 sayılı kararı-
nı uyguluyoruz. Buna devam 
edeceğiz ve Suriye yönetiminin 
Suriye topraklarının tamamını 
geri alma çabalarına destek 
olacağız” dedi.

Kürtlerle de görüşüyoruz
Lavrov, Rusya’nın Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü sağlama 
çabalarına karşı ABD’nin, 
Suriye’nin kuzeyindeki faali-
yetlerine işaret ederek, “Hala 
kimsenin oraya çağırmadığı 
ülkelerin ordu birlikleri var 
orada. ABD askerleri, hala 
Fırat Nehri’nin doğu yakasının 
büyük bölümünü işgal ediyor. 
Orada sözde devlet kurmaya 
çalışıyorlar, bölünmeyi des-
tekliyorlar ve bölgedeki Iraklı 
Kürtlerin bir kısmının duygu-
larını kullanıyorlar. Bu şekil-
de Iraklı ve Suriyeli Kürtleri 
birleştiren yapıda sorunlara yol 
açıyorlar. Türkiye tabii bunlara 
kayıtsız kalamaz. Bu sorunların 
Suriye’nin bağımsızlık ve toprak 
bütünlüğüne saygı çerçevesinde 
çözülmesini istiyoruz. Kürt-

lerle de görüşüyoruz. Onları, 
ABD’nin bir vaatte bulunup 
nasıl yerine getirmediğini daha 
dikkatle görmeye davet edi-
yoruz. Uluslararası meşruiyeti 
bir kenara bırakın, pragmatik 
temellere göre de Şam ile ciddi 
bir diyaloğa girmek ve birlik 
içindeki bir devlette yaşamı dü-
zenlemek için anlaşma yapmak 
en iyisi” ifadelerini kullandı.

Erdoğan barıştan yana
Lavrov röportajı sırasında mu-
habirin, Türkiye ve İtalya’nın 
Rusya ile Kiev arasında müza-
kereleri organize etme çabala-
rına yönelik sorduğu soruyu da 
yanıtladı. “Batılı meslektaşla-
rımızın Zelenskiy ve Ukrayna 
halkını bize karşı zafer elde 
etmek için kullandıklarını de-
falarca söyledik” diyen Lavrov 
konuşmasını şu şekilde sürdür-
dü: “Washington’da Berlin’de, 
Londra’da ve Varşova’da bu 
açıkça dile getiriliyor. Operas-
yon başladıktan sonra Kiev’in 
müzakere teklifine hemen 
karşılık verdik. Belarus’ta yüz 
yüze müzakereler gerçekleşti. 

Ukrayna’nın müzakerelerden 
ne elde etmeye çalıştığını anla-
maya çalıştık. Birkaç tur sonra 
İstanbul’da bir oturum önerildi. 
Bu oturumda ilk kez Ukrayna 
tarafı tekliflerini kağıda döktü 
ve biz de Vladimir Putin’e 
rapor verdikten sonra Ukray-
na tarafına temel konularda 
çalışmaya hazır olduğumuzu 
söyledik. Ertesi gün askerle-
rimizin çekilmesiyle başlayan 
adımdan 3 gün sonra Bucha’da 
bir provokasyon oldu. İnsanları 
öldürmekle suçlandık. Türkiye 
ve İtalya’nın durumuna gelince. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, geçtiğimiz 29 Mart’ta 
yapıldığı gibi Türkiye’nin bu 
imkanları sağlamaya hazır 
olduklarını düzenli olarak söy-
lüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sadece barışın sağlanmasından 
yanadır ve buna mümkün olan 
her şekilde katkıda bulunmaya 
hazırdır.” İtalya’nın anlaşma 
planına değinen Lavrov, henüz 
kendilerine bir belge sunul-
madığını ve ortada sadece 
spekülasyonların bulunduğunu 
belirtti.

ÇİN’İN doğu kıyısına 
yakın Fujian eyale-
tinde aşırı yağışın, 

sel ve toprak kaymalarını 
beraberinde getirdi. Wuping 
bölge yönetiminden yapılan 
açıklamada, toprak kayması 
sonucu bir fabrika binası ile 
çok katlı binanın çökmesi 
sonucu 8 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirildi. Sağanak 
yağışların tarım arazilere 
ve yollara zarar verdiği, 
elektrik kesintisine yol açtığı 
ve aralarında güvenli bir 
yerde tahliye edilen yaklaşık 
bin 600 kişinin de bulundu-
ğu 9 bin 700 kişiyi olumsuz 

etkilediği belirtildi. Ülkenin 
güneybatısındaki Yunnan 
eyaletini vuran şiddetli ya-
ğışlarda ise can kaybını 5’e 
yükseldiği, 3 kişinin de kayıp 
durumda olduğu aktarıldı. 
Guangxi bölgesindeki Xinc-
heng ilçesinde de 3 çocuğun 
sel sularına kapıldığı, 2’sinin 
yaşamını yitirdiği kaydedildi. 
İtfaiye ve kurtarma ekipleri 
afet bölgelerine sevk edilir-
ken, kayıp kişileri arama ça-
lışmaları devam ediyor. Öte 
yandan ,Yunnan’da etkili 
olan şiddetli yağışlarda dün 
4 kişinin hayatını kaybettiği 
açıklanmıştı.
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LYMAN KASABASILYMAN KASABASI
RUSLARIN ELINDE!RUSLARIN ELINDE!

Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in askeri birlik-
lerini Başkent Kiev ve 

çevresinden çekip Doğu’ya 
yönelteceğini açıklaması ile 
tüm dikkatini Donbas böl-
gesine çeviren Rus birlikleri 
saldırılarını sürdürüyor. Ly-
man, Donets nehri üzerindeki 
önemli demiryolu ve karayolu 
köprülerine erişim noktası ol-
duğu için bölgede stratejik bir 
öneme sahip. Rusya Savunma 
Bakanlığı az önce yaptığı açık-
lama ile Lyman kasabasının 
Rus güçlerinin tam kontro-
lüne geçtiğini duyururken, 
Ukrayna Rusya’nın Lyman’ın 
çoğunu ele geçirdiğini ancak 
Sloviansk’a ilerlemelerinin 
durdurulduğunu iddia ediyor. 
İngiltere de Lyman’nın büyük 
bir kısmının Rus kuvvetlerinin 
eline geçtiğini doğrulayıp, söz 
konusu zaferle beraber Rus 
birliklerinin önümüzdeki gün-
lerde nehri geçmeye çalışaca-
ğı uyarısında bulundu.

Donbas Ukraynalı olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vo-
lodymyr Zelenski Donbas’taki 
son duruma ilişkin yaptığı 
açıklamada Rus güçlerinin 
bölgeye maksimum şekilde 
yoğunlaştığını söyleyerek 
durumun çok kolay olmadığı-
nı kabul etti. Lyman kasabası 

Donbas bölgesinin Ukrayna 
kontrolündeki bölümünün 
başkenti olan Sloviansk ve 
Kramatorsk için anahtar 
rolünde. Zelenski Donbas 
için net konuştu ve “Düş-
man birlikleri füze ve uçak 
saldırıları yapıyor. Mevcut 
savunma kaynaklarımızın izin 
verdiği şekilde topraklarımızı 
koruyoruz. Bunları artırmak 
için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. İşgalciler Lyman 
veya Sievierodonetsk’in ken-
dilerine ait olacağını düşünü-
yorlarsa yanılıyorlar. Donbas 
Ukraynalı olacak” dedi. 
Zelenski savaşın nasıl sonla-
nacağına dair konuşacağı tek 
Rus yetkilinin Putin olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Çekilmemiz gerekebilir
Luhansk valisi Serhiy Gaidai 
yaptığı açıklamada, Ukrayna 
kuvvetlerinin Luhansk’taki 
son direniş ceplerinden geri 
çekilmesi gerekebileceğini 
duyurdu. Bölgedeki binaların 
yüzde 90’ının hasar gördü-
ğünü belirten Gaidai, “Ken-
dimizi savunmak için yeterli 
güce ve kaynağa sahibiz.  
Ancak kuşatılmamak için geri 
çekilmemiz gerekebilir” dedi. 
Geri çekilme kararı Putin’i 
Ukrayna’nın Luhansk ve 
Donetsk bölgelerini tamamen 

ele geçirme hedefine yaklaş-
tırabilir.

Referandum iddiası
Ukraynalı ayrılıkçıların lideri 
Denis Pushilin geçtiğimiz 
günlerde yaptığı açıklamada 
Rusya’nın Donetsk ve Lu-
hansk’ın tamamını ele geçir-
mesi halinde bir referandum 
düzenleneceğini açıklamıştı.
Rus birlikleri Donbas bölge-
sindeki ilerleyişini sürdürür-
ken Rusya Savunma Bakanlığı 
bugün Barents Denizi’nden 
fırlatılan Zirkon hipersonik 
seyir füzesinin Beyaz De-
niz’de yaklaşık bin kilometre 
ötede bulunan hedefi başarılı 
şekilde vurduğunu duyurdu. 
Bakanlık, füzenin fırlatıldığı 
anlara ait yaptığı paylaşımda, 
“Füzenin fırlatılması yeni 
silah testinin bir parçasıdır” 
ifadelerini kullandı. Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Zirkon seyir 
füzelerini yeni nesil 
rakipsiz silah sistem-
lerinin bir parçası 
olarak tanımlamıştı. 
Rusya geçtiğimiz yıl, 
savaş gemilerinden 
ve denizaltılardan 
Zirkon füzeleri fır-
latmıştı. Hipersonik 
silahlar, ses hızından 
9 kat daha hızlı hare-
ket edebiliyor.

Ukrayna Rusya’nın 
kayıplarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere yönelik 
yaptığı değerlendirmede, “Türkiye Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz” ifadesini kullandı

Çin’in Fujian ve Yunan eyaleti ile Guangxi bölgesinde etkili 
olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e 
yükselirken, 3 kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi

ÇIN’DE SEL 
FELAKETI
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FILM gösterimlerinin 
yanı sıra festivalin bu 
yılki teması çerçevesin-

de başlığında Doğan Taşdelen 
Çağdaş Sanatlar Merkezinde  
Kadınların Mirası paneli ger-
çekleştirildi.  Fatmagül Berktay, 
Gülden Treske  ve Alin Taşçı-
yan’ın kolaylaştırılığında gerçek-
leştirilen panele ilgi büyüktü. 
Panelde “hayatın her alanında 
varlığı yok sayılan, görmezden 

gelinen ama hep var olan kadın-
ların, yüzyıllardır süren mücade-
leleri ve sanatla direnişlerinden 
çıkan deneyimleri toplamı olan 
miras” ve kadınların toplumsal 
cinsiyet eşitliği mücadelesine 
dair deneyimleri tartışıldı.

Söyleşiler gerçekleştirildi
Festival kapsamında gösterilen 
filmlerin ardından yönetmen 
söyleşileri gerçekleştirildi. Mafi-

fa filminin gösteriminin ardın-
dan filmin yönetmeni Daniela 
Muñoz Barroso ile Büyülü Fe-
ner Kızılay Sinemasında sonrası 
söyleşi gerçekleştirildi. Ardın-
dan seyircinin büyük ilgisini 
çeken Zuhal filminin yönetmeni 
Nazlı Elif Durlu ve bu yıl Uçan 
Süpürge Bilge Olgaç Başarı 
ödülünü alan yapımcı Anna 
Maria Aslanoğlu ile film sonrası 
söyleşi gerçekleştirildi.

HÜLYA Koçyiğit, 
TRT 2 ekranla-
rında yayınlanan 

“Film Gibi Hayatlar” 
programında konukla-
rını ağırlamaya devam 
ediyor. Programın, bu 
haftaki konuğu, yönet-
men Murat Saraçoğlu 
oldu.

Sektörde teknik alt-
yapı ve hikaye anlatım 
biçimi olarak ülkemizin 
çok ilerlediğini söyle-
yen Saraçoğlu, “Bugün 
Arjantin’den Pakistan’a 
kadar ve artık Doğu 
Avrupa, Batı Avrupa 
gibi birçok yere hikaye-
lerimizi satabiliyoruz. 
İnanıyorum ki üçüncü 
dünya ülkelerinin asıl 
kadim hikayelerini en iyi 
anlatan ülkeyiz. Bir kere 
buna alışmamız lazım. 
Önceden dizilerimizi 
biraz küçümserlerdi. 
Artık öyle bir seviyeye 
geldik ki hem çok iyi 
anlatıyoruz hikayelerimi-
zi hem sektörümüz çok 
büyüdü. Hem de bunu 
gören Amerikalı, Koreli 
ya da Arap dünyasından 
turistler, ülkemize gelip 
burada kurumsallarını 
kurmaya başladılar. 
Bizim hikayelerimizi 
satın almaya ve dünyaya 
satmaya başladılar. Çok 
çeşitlilik var. Çok fazla 
dijital platform kuruldu. 
Anlatılacak hikayeler 
çok, mecra da çok. Do-
layısıyla buradan büyük 
bir kazanıma doğru da 
gidiyoruz diye umuyo-
rum’’ dedi.

Büyük birikimimiz var
Türk sinemasının se-

yirciyi yakaladığı birinci 
yerin Türk edebiyatını 
kullanması olduğunu 
söyleyen yönetmen, 

“Büyük bir maden var. 
Büyük birikimimiz var. 
Kullanmalıyız. Hayal-
lerim var. Bir  roman 
adaptasyonu üzerine 
çalışıyoruz yazarıyla bir-
likte. Umuyorum yapabi-
lirim” didye konuştu. 

Yeşilçam filmlerini 
izleyerek büyüdüğünü 
söyleyen Murat Saraçoğ-
lu, birçok yönetmeni 
örnek aldığını belirterek, 
“Hiç tanışmasam da usta 
dediğim yönetmen ve 
yazdıklarını, konuştukla-
rını takip ettiğim yönet-
menlerin başında Ömer 
Lütfü Akad geliyor. 
Anadolu’ya bakışından 
çok etkilendiğim bir 
usta. Halit Refiğ de öyle. 
Ömer Kavur’un kendine 
has tarzından çok etki-
lendim. Metin Erksan 
üniversitede misafir ho-
caydı” açıklamasını yaptı. 

Seyirci teveccüh gösterdi
Dört sezondur Bir 

Zamanlar Çukurova’nın 
yönetmen koltuğunda 
oturan Murat Saraçoğlu, 
“Çukurova’nın sevilme-
sinin en önemli sebebi 
bence samimiyet ve işe 
bağlılık. Bizim seyircimiz 
kesinlikle hissediyor. 
Yeşilçam filmleriy-
le büyüdük. Şimdi o 
hissi yaptığımız işlerde 
göstermeye çalışıyoruz. 
Bir Zamanlar Çukurova 
çok güçlü ve çengelleri 
çok olan, vaat edici bir 
hikayeye sahip dönem. 
Aşk hikayesine, o üçgene 
ilk başta çok inandılar. 
Tek bir şey üzerinden, 
tek bir oyuncu ya da 
tek bir konu üzerinden 
değil bütün olarak kabul 
gördü ve seyirci tevec-
cüh gösterdi. Dört yıldır 
devam ediyoruz” dedi. 
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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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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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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.
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Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
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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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25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Film gösterimlerini ilk gününde Anka-
ra’da festival izleyicisinin ilgisi yoğun oldu. Festivalin ilk gününde Büyülü Fener Kızılay Sineması ve 

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterimlerde 11 film izleyiciyle buluştu

Yönetmen Mustafa Saraçoğlu, sektörde teknik 
altyapı ve hikaye anlatım biçimi olarak ülkemi-
zin çok ilerlediğini söyledi. Saraçoğlu, “Önceden 
dizilerimizi biraz küçümserlerdi. Artık öyle bir 
seviyeye geldik ki hem çok iyi anlatıyoruz hika-
yelerimizi hem sektörümüz çok büyüdü” dedi

DiZiLERiMiZi
KUCUMSERLERDi

İSTANBUL, Bursa ve 
Eskişehir başta olmak 
üzere yaz sezonlarında ise 

güney sahillerinde yaptığı sahne 
çalışmalarıyla eğlence dünyası-
nın yakından tandığı güçlü ses 
Aylin Tunç, müzik çalışmalarına 
kendini güncelleyerek devam 
ediyor. Repertuvarına aldığı yeni 
şarkılar, iddialı sahne kıyafetleri 
ve enerjisiyle hatrı sayılır bir din-
leyici kitlesine sahip olan Tunç, 
sonbahar başında çıkaracağı yeni 
single’ının hazırlıklarına başladı. 

Yıllardır sahnelerde olmasına 
rağmen mütevazliğini hep koru-
yan yorumcu, ‘Yaz sezonu benim 
için oldukça yoğun geçecek. 
Sahne çalışmalarının hemen arıd-
ndan yeni single çalışmam için 
stüdyoya giriyorum. Dinleyicimin 
beğeneceği çok güzel bir şarkı 
hazırlıyorum’ dedi.

Burası özgür bir ülke
Uzun yıllardır sahnede cesur 
kıyafetleriyle dikkat çeken Aylin 
Tunç, son dönemde Gülşen’le 

gündeme gelen 
bu konuya da 
değindi. Tunç, 
“Herkes bunu 
Gülşen’in başlat-
tığını düşünse de aslında 
ben yıllardır sahnede 
böyleyim. Her ne kadar 
iddialı tarzlar eleştirilse de 
burası özgür bir ülke. Bıra-
kın isteyen istediğini giysin. 
Beğenmiyorsanız siz de izle-
meme özgürlüğüne sahipsi-
niz” şeklinde konuştu.

DÜNLE bugü-
nün, gelenekselle 
modernin buluş-

ması Taksim Sanat’ta 
başlıyor. Ebru sanatıyla 
NFT’nin (Dijital Sanat) 
bütünleştiği ‘Cryptomarb-
les’, 31 Mayıs’ta ziyaret-
çilerine kapılarını açıyor. 
Taksim Metrosu’nun 
içinde konumlanan bir 
kültür sanat durağı Tak-
sim Sanat, Ecem Dilan 
Köse’nin ‘Cryptomarbles’ 
isimli NFT sergisine ev 
sahipliği yapmaya hazır-
lanıyor. Üretken sanatta 
kullanılan algoritmaların 
doğadaki oluşum, dağıl-
ma, birleşme gibi desen-
lerle gösterdiği benzerliğe 
vurgu yapan ‘Crypto-
marbles’; 10 dijital sanat, 
1 AR ve 1 interaktif 
çalışmadan oluşuyor. Ser-

gideki çalışmalar, NFT 
aracılığıyla koleksiyoner-
lerle buluşturuluyor. 31 
Mayıs’ta ziyarete açılacak 
sergi, 19 Haziran’a kadar 
ücretsiz gezilebilecek. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Kültür 
Dairesi Başkanlığı ve 
Kültür AŞ’nin iş birliğiyle 
düzenlenen ‘Cr-
yptomarbles’, di-
jital dünyanın gelişiminin 
doğadan kopuk olmadığı-
nı anlatıyor. Ayrıca ebru 
sanatı ile üretken sanatın 
benzerliklerine değini-
yor.  Bütünsel varoluşu, 
su üzerinden irdeleyen 
sanatçı Ecem Dilan Köse, 
sergi kapsamında ‘NFT 
Sohbetleri’ başlığı altında 
söyleşiler de gerçekleş-
tirilecek. Söyleşi prog-
ramında Selçuk Artut, 

Garip Ay, Derya 
Yücel, Hakan 
Yılmaz, Begüm 
Güney ve Meriç 
Aktaş Ateş 
sanata ve sergiye 
dair düşüncele-
rini katılımcılar-
la paylaşacak.

Gelenekten geleceğe!

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın düzenlediği 81 
ilde tamamlanan ‘150 Anaokulu 
Toplu Açılış Töreni’ programına 
katıldı. Avcılar Ispartakule Ana-
okulu’nda gerçekleşen program-
da Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer ile Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Derya Yanık, öğrenci-
ler ve öğretmenler yer aldı.  

Güzel bir gelecek
Emine Erdoğan, “Uzman-

lar, insanın zihinsel, duygusal, 
sosyal ve bedensel gelişimi-
nin yaklaşık yüzde 70’inin 0-6 
yaş arasında tamamlandığını 
söylüyorlar. Hayatımızın ilk 6 
yılı yaşamımızın geri kalanının 
belirleyicisi konumunda. Her 
anne babanın en büyük hayali 
evlatlarının okuması, okullarını 
bir bir tamamlamasıdır. Anao-
kuluna gitmiş çocukların ileriki 
yıllarda okula devam etmede 
olumlu tutum sergilediğini 

hepimiz biliyoruz. Hatta sadece 
akademik hayatlarında değil, iş 
hayatlarında da daha istikrarlı 
yetişkinler oluyorlar. Anaokul-
ları eğitim ve fırsat eşitliğinin 
en hızlı gerçekleştiği yer. Erken 
eğitimin olumlu etkileri deza-
vantajlı ailelerin çocuklarının 
çok daha yüksek faydalar sağlı-
yor. En başta sonraki kuşakların 
dezavantajlı kategorisine girme 
ihtimali zayıflıyor. Eğitim kişinin 
hayat yolunda emin adımlarla 
yürümesini sağlarken eş zamanlı 
olarak toplumumuza aydınlık 
ve güzel bir gelecek hazırlıyor” 
ifadelerini kullandı. 

Memnuniyet duyuyorum
Erdoğan, “Erken çocukluk 

eğitimi hükümetimizin de her 
zaman öncelikli eğitim poli-
tikası olmuştur. 2002 yılında 
320 bin çocuğumuz okul öncesi 
eğitim alırken bugün bu sayının 
1 milyon 800 bine ulaştığını 
bilmek gerçekten büyük bir 
mutluluk. Cumhurbaşkanımızın 

himayelerinde temel eğitimde 
10 bin okul projesi başlatıldı. 
Bu emek toplumumuzu ileri 
taşıyacak büyük bir vizyonunun 
ürünüdür. 11’nci Kalkınma Pla-
nı ve 2022 yılı Cumhurbaşkanlı-
ğı programında erken çocukluk 
eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim 
kapsamına alındı. Milli Eğitim 
Bakanlığımız da her çocuğun 
en az 1 yıl okul öncesi eğitim 
almasını hedefledi. Bu çerçeve-
de 2022 yılı sonuna kadar yüzde 
78 olan 5 yaş okullaşma oranının 
yüzde 100’e çıkarılacağı bilgisini 
almaktan büyük bir memnuniyet 
duyuyorum” dedi. 

Ailelerinin yanındayız
Erdoğan, “Yaklaşık 30 bin 

yavrumuz bu eğitim yuvalarında 
akademik hayatlarına ilk adım-
larını atacaklar. Elbette hedef-
lerimiz bundan çok daha büyük. 
Mevcut 2 bin 782 anaokuluna ek 
3 bin, mevcut 30 bin anasınıfına 
ek 40 bin anasınıfı daha açacağız 
inşallah. Bu hedefler tamamlan-

dığında yaklaşık 2 milyon 100 
bin evladımız anaokulu imka-
nından istifade edecek. Köyleri-
mizde ve düşük nüfuslu yerleşim 
yerlerimizdeki evlatlarımızın da 
anaokuluna kavuşması için dü-
zenlemeler yapıldı. Sınıf açılması 
için gerekli olan 10 öğrenci sayısı 
5’e indirildi. 5’ten az öğrenci 
olan yerlerde ise öğretmenleri-
miz çocuklarımızın ayağına gidi-
yor. İmkanları kısıtlı ailelerimiz 
başta olmak üzere çocuklarımı-
zın kırtasiye ihtiyaçlarıyla pilot 
bölgelerde beslenme ihtiyaçları 
bakanlığımızca karşılanıyor. En 
kıymetli varlığımız çocukları-
mızın ellerinin kalem tutması 
için tüm imkanlarımızla onların 
ve ailelerinin yanındayız” diye 
konuştu. DHA

1 ay önce başladık
MILLI Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer de “Saygıdeğer hanıme-
fendiyle hangi projeye başlarsak 
hızlı bir şekilde bitiriyoruz. 
Bir teşekkür de çevre dostu 
bin okul projesi için. 1 ay önce 
başladık aslında ve inşallah bitti 
ve haziranın ilk haftasında Tür-
kiye’de tüm ilçelerde en az bir 
tane olmak üzere çevre dostu 
bin okulun açılışını teşrifleri-
nizle yapacağız” dedi. Son 20 
yılda eğitimde tüm alanlarda 
engellerin kaldırıldığından da 
söz eden Özer, “Şu anda 453 
bin tane engeli olan çocuğumuz 
imkanı varsa bütünleşme ve 
kaynaştırmada imkanı sıkıntısı 
varsa özel eğitim uygulama 
okullarında eğer süren hastalığı 
varsa evinde hastanede eği-
tim alabilme imkanına sahip. 
Şimdi bu tüm eğitim önündeki 
erişimler kaldırıldıktan sonra 
önümüze yeni bir hedef koyduk. 

Okul öncesi eğitim. 
Okul öncesi eğitim 
sadece okullar arası 
başarı farkını azaltan 
bir eğitim kademesi 
değil. Aynı zamanda 
çocuklarımızın sade-
ce bilişsel becerilerini 
değil bilişsel olmayan 
becerilerinin de güç-
lendirilmesi anla-
mında çok kıymetli 
bir alan. Biz bu yola 
çıktığımız zaman tüm 

Türkiye’de 2 bin 872 bağımsız 
anaokulu vardı. Yani biz 1 yılda 
bundan daha fazla anaokulu 
yapmak için yola çıktık. Bugün 
bunun 150 tanesinin açılışını ya-
pıyoruz. Geriye kalan 2 bin 850 
anaokulunun da yatırım progra-
mına dahil edilmesiyle ilgili tüm 
süreçler tamamlandı. İnşallah 
hanımefendinin programına 
göre her ay 100 anaokulu aça-
rak Türkiye’de bu anaokulları 
projesini tamamlaya niyetliyiz” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Avcılar’da katıldığı 
‘150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni’nde, “Bugün 150 anaokulumuzun açılışını 
yapıyoruz. Yaklaşık 30 bin yavrumuz bu eğitim yuvalarında akademik hayatla-
rına ilk adımlarını atacaklar. Elbette hedeflerimiz bundan çok daha büyük” dedi

HEDEFLERHEDEFLERiiMMiiZZ
DAHA BUYUK!DAHA BUYUK!

KIYAFETiMiZE KARIŞMAYIN!
Uzun yıllardır sahnelerde adeta fırtına gibi esen Aylin Tunç, “Bırakın isteyen is-
tediğini giysin. Beğenmiyorsanız siz de izlememe özgürlüğüne sahipsiniz” dedi



P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta 
Asya Yönetim Kurulu Başkanı 
Tankut Turnaoğlu’nun ev sahipli-

ğinde düzenlenen geceye, Türkiye Voley-
bol Federasyonu başkanı Mehmet Akif 
Üstündağ ve takım oyuncuları da katıldı. 
Orkid’in Cesaret Sponsoru olduğu A Milli 
Kadın Voleybol Takımı’nın 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları ve 2021 CEV Avrupa 
Şampiyonası’ndaki üstün performansı ve 
tarihi başarılarının kutlandığı törende, 
yeni sezon için imzalar atıldı.

31 Mayıs’ta başlayacak
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı 
konuşmada P&G markası Orkid ile iş 
birliklerinin geçmişine vurgu yaparak, Or-
kid’in Voleybol Milli Takımlarına verdiği 
katkı ve destekten dolayı duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Üstündağ, “Başarıla-
rıyla, kurumsallığıyla federasyon yapısıyla 
kulüp iş birliğiyle samimiyetimizle, şeffaf-
lığımızla, projelerimizle voleybolun geldiği 
noktanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Vo-
leybolun karnesinin mükemmel olduğunu 
düşünüyorum. Avrupa’da kulüpler bazın-
da birinci sıradayız. Dünyada genel puan 
sıralamasında da dördüncüyüz. İlk üçün 
içinde yer almalıyız diye düşünüyorum. 
19 yıldır Orkid ile beraberiz. 3 yıl daha iş 
birliğimizi uzattık. Sponsorumuzdan mem-
nunuz, sponsorumuz da bizden memnun. 
İnşallah bu iş birliği daha uzun yıllar de-
vam eder. 31 Mayıs’ta başlayacak Voley-
bol Milletler Ligi turnuvasıyla milli takım 
sezonuna merhaba diyeceğiz. Filenin 
Sultanları olarak bu milli takım dönemini 
de elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla 
taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda uzun 
yıllardır sürdürdüğümüz beraberlikten 
ve Türk voleyboluna gösterdikleri ilgi ve 
katkılardan dolayı bir kez daha başta P&G 
Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim 
Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olmak 
üzere Orkid ve tüm P&G ailesine teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

19 yıldır ilham veriyor
Filenin sultanlarına 19 yıldır aralıksız 
şekilde ilham verdiklerini aktaran P&G 
Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Yönetim 
Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise 
“2003 yılından beri sponsoru bu sponsor-
luğu Ankara’da imzalamıştık. Şu anda 
2022 bir 20 yılı devirmiş oluyoruz. P&G 
ve Orkid olarak bizim en büyük birlik-
teliğimiz. Belki de Türkiye’de en büyük 
uzun süreli spor birlikteliklerinden biri. 
Bu desteğimiz Paris 2024 Olimpiyatları’nı 
da içeriyor. Paris 2024’te Tokyo’da yarım 
kalan kürsü hikayesinin tamamlanacağını 
da düşünüyoruz. ” diye konuştu. DHA

Orkid cesaret 
sponsoru oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 
ilk sponsorlarından olan ve 19 
yıldır kesintisiz desteğini sürdü-
ren Orkid, yeni sezona ‘merhaba’ 
demek için Türkiye Voleybol 
Federasyonu ve A Milli Kadın Vo-
leybol Takımı ile imza töreninde 
bir araya geldi

SAĞLIK bölümünde yeniliklere gittik-
lerini de aktaran Kuntz, “Amerika’dan 
getireceğimiz bir ekibi burada göreceğiz. 
Yogayı ilk kez mili takıma getireceğiz, 
oyuncuların bundan memnun olduğunu 
söyleyebilirim. Bunun ardından bir de 
zihinsel çalışma yapmak üzere koçlarla 
çalışacağız. Burada oyuncuların kendi-
lerini değerlendirmeleri ve takım 
ruhuna dahil ilk adımları atmak 
için bu koçla birlikte çalışa-
cağız” dedi. Alman teknik 
adam, milli takımda göreve 
geldiğinden bu yana en az 40 
maç izlediğini vurgulayarak, 
“İstanbul’u çok seviyorum. 
İşim dışında da burada bulu-
nuyorum. Şehirde dolaşırken 
de bana rastlayabilirsiniz” 
şeklinde konuştu.

KADROYA alınmayan oyuncularla 
ilgili eleştirilerle ilgili açıklamalarda 
bulunan Alman teknik adam, şunları 
söyledi: “Tüm teknik direktörlere, 
başkanlara ve oyunculara şunu 

söyledim, sorunuz varsa kapım 
her zaman size açık. Karşılıklı 

saygıyı yitirmeden iletişim 
kurmamız gerekiyor. Doğ-
ru şekilde iletişim kurmayı 
başarırsak iyi sonuç çıka-
caktır. Burada ithamlar 
ve ifade ediliş biçimi beni 

mutlu etmedi. Bizim 
antrenör ekibimizin 
içerisinde iki tane üst 
düzey takımları ça-
lıştırmış ve sertifikalı 
antrenörlerimiz var. 
Seviyeleri benimle 
aynı. Orkun, Konfe-
rans Ligi’nde finalde 
oynadı, orta sahada 
Hakan, Dorukhan, 
Salih Özcan da var. 
O mevkide oldukça 

fazla oyuncumuz 
oldu. Kanatta da 
aynı şekilde. Bu-
rada istatistiklere 
girebiliriz ama açık 
konuşmak gerekirse 
bu tartışmayı Emre Mor üzerinden 
yürütmek istemem. Kendisiyle iletişim 
halindeyim ve milli takım kapısını açık 
tutmak istiyorum. İrfan Can için de 
aynı durum geçerli. Genç oyuncular 
üzerinden bu soruya yanıt vermeyece-
ğim. Bir sorunuz varsa lütfen doğru-
dan bize gelin. Bu konu münakaşaya 
dönüşmemeli.”

Kuntz, Fenerbahçe forması giyen 
Mert Hakan Yandaş’ın kadroya alın-
maması hakkındaki soruyu ise “Salih, 
Orkun, Hakan ve Dorukhan. Şu an bu 
4 oyuncuya baktığımızda hem sezon 
içindeki performansı onların bir tık 
üstünde olduğunu düşünüyorum. 
Onun için de kapı açık. Belirli bir 
istikrarı var, sadece bir kişi kötü de di-
ğerleri iyi değil. Aralarında çok küçük 
farklar oluyor.” şeklinde cevapladı. 

A Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Stefan Kuntz, 
Milli Takımın UEFA Ulus-

lar Ligi karşılaşmaları öncesindeki 
Riva kampında bir basın toplan-
tısı düzenledi. TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde gerçekleşen toplan-
tıda Kuntz, basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. Kuntz, söz-
lerine, “Öncelikle Trabzonspor’u 
şampiyonluğu dolayısıyla kutlamak 
isterim. Sivas’ı da dünkü kupa zafe-
ri için tebrik ediyorum. Eski takım 
arkadaşım ve kaptanımız Rıza’nın 
kupayı kaldırması beni çok mutlu 
etti. Avrupa’da mücadele edecek 
Fenerbahçe, Konyaspor ve Başak-
şehir ile Süper Lig’e yükselen An-
karagücü ve Ümraniyespor’u tebrik 
ediyorum” ifadeleriyle başladı.

4 maç oynayacağız 
Şu andan itibaren 2024 Avrupa 
Futbol Şampiyonası için çalışmala-
ra başladıklarını aktaran tecrübeli 
teknik adam, “Kısa sürede 4 maç 
oynayacağız. Bu maçlara kazanma 
hedefiyle konsantre olacağız. Biraz 
karmaşık bir süreç bizleri bekli-

yor. Uluslar Ligi üzerinden arka 
kapıdan Avrupa Şampiyonası’na 
katılmak mümkün. Sezon sonun-
da milli maçlara konsantre olmak 
kolay olmayacaktır. Beynimize 
yazılması gereken şu, Avrupa’da şu 
an maçlara çıkma izni olan oyun-
cular ülkelerinin en iyi oyuncuları. 
Ben de ülkenin en iyi oyuncula-
rından biri olmak istiyorsam tatile 
gitmedim, bu akşamdan kampa 
başladığım için kendimle gurur 
duymalıyım” diye konuştu.
Kadroda sakatlıkları bulunan Yusuf 
Yazıcı, Abdülkerim Bardakçı, 
Abdülkadir Ömür ve Ersin Desta-
noğlu’nun yer almadığını aktaran 
Kuntz, Umut Bozok’un da sakatlığı 
bulunduğunu belirtti.

Ana aktörlerden biriydi
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi 
Kadıoğlu’nu kadroya dahil etmesi 
hakkında da açıklamalarda bulunan 
Kuntz, “Ferdi’yle çalışacağımız için 
çok büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Burak milli takımı bıraktıktan 
sonra takım içinde yeni bir hiyerarşi 
oluştu. Hakan gibi, Enes Ünal gibi 
oyuncuların bizimle olması önemli. 

Kampın ilk gününden itibaren bu 
fırsattan faydalanıp yeni bir takım 
ruhu inşa etme fırsatını kullanma-
lılar. Bu 4 maçı başarılı olmak ve 
2024 eleme turu için kendimize yeni 
yetenekler kazandırmak için kulla-
nacağız. Ferdi bize taktik varyasyon 
imkanı sağlıyor, hem sağ hem sol 
bek oynuyor. Hatta bir mevki ileri-
de de oynayabiliyor. Sezonun son 
döneminde Fenerbahçe’deki en iyi 
oyunculardan biri olduğunu söyle-
yebilirim. Fenerbahçe’nin sezonun 
ikinci kısmını başarılı tamamlama-
sındaki ana aktörlerden biriydi” 
şeklinde konuştu. Genç oyuncuları 
da A Milli Takıma kazandırmak 
istediklerini belirten Kuntz, “Ka-
sımpaşalı Eren var, 21 yaş altında iyi 
bir performans vermiş olan Do-
ğukan, Doğan ve Tiago var. Tiago 
konusunda 21 yaş altı takımındaki 
iş birliğimiz en belirgin haldeydi, 21 
yaş altı takımında en hızlı ilerle-
meyi sağlayan o olmuş. Watford 
kulübü ile Tiago hakkında uzun 
uzun konuştuk, Doncaster’a kiralık 
vermişler sonra takıma geri almış-
lar. Watford’da antrenörler onu bu 
maçlar için takımlarına dahil etmek 

için iyi bir fırsat olduğunu görüyor-
lar” diye konuştu.
Milli takıma genç oyuncuları kazan-
dırmak için yoğun bir çalışma içinde 
bulunduklarının altını çizen Kuntz, 
“Almanya’da Schalke’de Mehmet 
Can Aydın konusunu görüştüm. 3 
ay sakatlık dönemi geçirdiği için bu 
kez milli takıma katılmama konu-
sunda izin istedi. Daha hazır gelmek 
istiyor. Amdouni var onunla da ile-
tişime geçtik, kendisi İsviçre 21 Yaş 
Altı defterini kapatmak istediğini 
ifade etti ancak A Milli Takım ant-
renörü onu İsviçre Mili Takımı’na 
dahil etti. İşimizin zor olduğunu 
düşünüyorum. Turgay Gemicibaşı 
Klagenfurt’ta, onu da izlemeye 
devam edeceğiz. Yunus Akgün’ü 
Kasımpaşa karşısında izledim. 3-0 
geriye düştüler. Bu hal içerisinde 
her pozisyonda bu duruma kızdığı-
nı, topu istediğini, vazgeçmediğini 
ve bir golün bile başarı olarak gö-
rülebileceğini gösteren, olağanüstü 
mantalite gösteren tek oyuncuydu. 
Bunlar Türk Milli Takım oyuncu-
sundan bekleyeceğimiz bir özellik-
tir. Yunus o yüzden buraya davet 
edilmeyi hak etti” dedi. DHA

HASBAHÇE Güreş 
Sahası’nda düzenlenen 
organizasyonda 41’i 

başpehlivan olmak üzere 500’e 
yakın pehlivan yer aldı. İsmail 
Balaban, Ali Gürbüz, Şaban 
Yılmaz, Osman Aynur, Recep 
Kara gibi Türkiye’nin en başarılı 
başpehlivanlarının er meyda-
nına çıktığı güreş festivaline 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 
Sadabat Çayırı’nda Ata sporla-
rının yeniden canlandırıldığını 
ifade eden Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin, “Geç-
tiğimiz hafta cirit etkinliğimizde 
hemşehrilerimizle beraberdik. 
Erzurum’dan Sivas’tan Uşak’tan 
gelen takımlar katıldı. Bugün de 
er meydanında yağlı güreş etkin-
liğindeyiz. Aslında herhangi bir 
davet olmadan kispetini giyen 
güreşçilerimiz er meydanına çıkı-
yorlar. Minik çocuklarımızdan 
başlayarak büyüklere kadar hatta 
başpehlivanlara kadar bu süreç 
devam edecek. Türkiye’nin en 
iyi başpehlivanları burada güreş 

tutacaklar. Birbirlerini Kırkpınar 
öncesinde tartacaklar. Tarihi 
Kırkpınar Güreşleri öncesinde 
bir antrenman oluyor. İsmail 
Balaban, Ali Gürbüz, Recep 
Kara ve tüm başpehlivanlarımı-
zı burada ağırlıyoruz. Hafta içi 
olmasına rağmen Kağıthane’deki 
güreş severlerimiz yoğun katılım 
gösteriyorlar, teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Aradan uzun yıllar geçti
Güreşe başladığı yıl olan 2006’da 
ilk defa Sadabat Çayırı’nda 
mücadele verdiğini kaydeden 
başpehlivan İsmail Balaban, 
“Aradan uzun yıllar geçti. Bu-
gün, o zamanı düşündüm, hayal 
ettim. Burada başpehlivanlık ve 
farklı boylarda şampiyonluklar 
yaşadım. Buranın önemi benim 
için gerçekten farklı. Yine aynı 
duygularla sahaya çıktık, kis-
petlerimizi giydik. Hepimizin 
hakkında hayırlısı olsun” diye 
konuştu. Kağıthane Sadabat Gü-
reşleri’nin geleneksel olduğunu 

dile getiren başpehlivan Ali Gür-
büz, “İstanbul ve Türkiye’nin en 
önemli güreşlerinden. Güzel bir 
organizasyon var ve atmosfer var. 
İnşallah güzel güreşler izlettiririz” 
şeklinde konuştu.
Pandemiden dolayı 2 yıldır gü-
reşlerin yapılmadığını ifade eden 
başpehlivan Recep Kara, “Ka-
ğıthane güreşleri de 2 yıl aradan 
sonra yeniden başladı bizim için 
güzel bir olay. Ata sporunu, bu 
kültür mirasını burada yaşatmaya 
çalışıyoruz. İnşallah 1 ay sonra 

tarihi Kırkpınar güreşleri var, en 
iyi şekilde hazırlandık ve nasibi-
mizi orada arayacağız. Buraya 
gelen bu emeği harcayan belediye 
başkanımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. Türk yağlı güreşinin önemli 
isimlerinden Kırkpınar şampiyon-
lukları bulunan İsmail Balaban ile 
Recep Kara, minik güreşçilerle, 
müsabakalar öncesinde gösteri 
maçı yaptı. Renkli anların ya-
şandığı gösteri maçından sonra 
başpehlivanlar, minik güreşçilerin 
ellerini havaya kaldırdı. DHA

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

14 15 MART 2021 PAZARTESİ SPORwww.gazetedamga.com.tr

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 

29 MAYIS 2022 PAZAR

Salih Özcan da var

KAPIMIZ HER KAPIMIZ HER 
ZAMAN ACIK!ZAMAN ACIK!

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu 
gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun 

dört bir yanından pehlivanlar güreşti

PEHLIVANLAR ER MEYDANINA ÇIKTIPEHLIVANLAR ER MEYDANINA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroya çağırmadığı Mert Hakan Yan-
daş, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor’a kapının her zaman açık olduğunu ifade etti. Kuntz, milli 
takıma genç oyuncular kazandırmak istediklerini vurgulayarak görüştüğü oyuncuları da açıkladı

STEFAN KUNTZ’DAN MERT HAKAN, İRFAN CAN VE EMRE MOR AÇIKLAMASI

Yogayı ilk kez Milli 
Takıma getireceğiz
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S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ
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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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her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve 
idari mali genel kurulu Akatlar 
Spor Kompleksi’nde gergin 

anlar yaşandı. Genel kurul üyesi Berk 
Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada 
salonda gerginlik yaşandı. Tunca’nın 
konuşmasının yapmasının ardından 
üyeler arasında arbede yaşandı. Kadın 
bir üyenin araya girerek öfkeli üyeleri 
sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, 
küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle 
kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

Ağzını kapattı
BJK Kongre ve Divan kurul üyesi 
Nurten Gözoğlu’nun araya girerek 
öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı 
görülürken, küfürler sırasında üyelerin 
ağzını eliyle kapatmaya çalışması da 
dikkat çekti. Berk Tunca’nın konuş-
masını yaptığı sırada genel kurul üyesi 
Özer Özçetin, Tunca’ya tepki gösterdi. 
Özçetin’in tepkisinin ardından salonda 
bulunan üyeler arasında sözlü tartış-
malar yaşandı ve taraflar birbirlerinin 
üstüne yürüdü. Tunca’nın konuşma-
sının bitmesinin ardından kürsüden 
indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Ta-
raflar birbirlerine fiziki müdahalelerde 
bulunurken, güvenlik güçleri araya 
girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, 

genel kurula 10 dakika ara verirken, 
olayların yaşandığı noktaya gelerek 
tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öte 
yandan kulüpte görev alan bir çalışan 
da konuşmacı Berk Tunca’nın üstü-
ne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim 
Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan 
yere geçerken, Berk Tunca’ya tepki 
gösterdi. 

Bu sevda nedir!
Genel kurul üyesi Berk Tunca, konuş-
masında, “Sayın başkan Ahmet Nur 
Çebi, taraftar sizden sadece icraat 
istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sa-
dece kapalı kapılar ardından olmuyor. 
TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile 
mücadele camia birliği ile olur. Ha-
kemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi 
sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. 
Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu 
hakemleri insan içine çıkamayacak hale 
getirmeliydik. Tam 14 maçta hakem-
ler Beşiktaş’a operasyon çekti. Adana 
Demirspor maçıyla başladı. 1 oldu 
sustuk, 2 oldu sustuk. Biz susmadık da 
siz sustunuz” eleştirisini yaptı. Tunca, 
“Hakemlere düdük astırdınız, onu da 
başaramadık. Geri döndüler. Döndük-
leri gün o kurumlara istifa ettiremedik, 
siz de istifa etmediniz. Oyuncularımız 

sahada itiraz edemiyor artık. Anla-
madık, nedir bu federasyon sevdası? 
Beşiktaş’ın menfaatlerinden daha mı 
üstün bu kişiler? Bir basın toplantısı 
yapıp ‘Yeter artık!’ diyemedik” ifadele-
rini kullandı. 

TEKME TOKAT 
SALDIRDILAR!
Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda salon karıştı. Üyelerden Berk Tunca’nın Ahmet 
Nur Çebi’yi eleştiren sözleri üzerine salondan tepki sesleri yükseldi. Tepkiler bir süre sonra yerini kavgaya 
bıraktı. Gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Divan Başkanlığı, emniyet görevlilerini müdahaleye çağırdı

ARDA’NIN YENI GOREVI
YENI başkanını 
seçmeye hazırlanan 
Galatasaray ‘da futbolu 

bırakıp bırakmayacağı merak 
konusu olan Arda Turan’ın 
Sarı - Kırmızılı takımdaki yeni 
görevi belli oldu. Galatasa-
ray’la sözleşmesi sona eren 
Arda Turan futbolu resmen 
bırakmadı. ABD ve Katar’dan 
teklifler alan Arda’nın Galata-
saray’da 11 Haziran tarihinde 
gerçekleşecek seçimi beklediği 
ortaya çıktı. Sabah’ın haberine 
göre Dursun Özbek’in baş-
kan olması halinde deneyimli 
ismin altyapı sorumlusu olarak 
Sarı-Kırmızılı kulüpte yeni bir 
kariyere yelken açacak. Son 
dönemde Florya’daki altyapı 
maçlarını kaçırmayan 35 ya-
şındaki yıldız, U19 Takımı’nın 
Fenerbahçe ‘yi 2-1 yendiği 
derbiyi Kadıköy’de tribünden 
takip etmişti. Futbol altyapı-
sını Galatasaray’da alan Arda 
Turan, antrenörlüğü seçmesi 
halinde Florya’da 
işbaşı yapmaya sıcak 
bakıyor. Dursun 
Özbek ve listesinde-
ki Erden Timur da 
tecrübeli oyuncunun 
devam etmesini 
istiyor.

Açıklama yapmıştı
Arda Turan, geçti-
ğimiz günlerde GS 
TV’de yayınlanan 
özel röportajında 
altyapı maçlarını 

takip etmesiyle ilgili şunları 
söylemişti: “Altyapıya şundan 
dolayı gidiyorum çocuklara 
şunu hissettirmeye çalışıyorum 
siz yalnız değilsiniz, Galatasa-
ray altyapısındaki her oyucu 
çok kıymetlidir. Galatasaray 
A takımının profesyonel 
futbol takımının gözü sizin 
üzerinizdedir. Her an buraya 
(A takıma) gelebilirsiniz diye 
onu anlatmak için veya oraya 
gidiyorum. Kendim de oraya 
gittiğimde duygusallaşıyorum 
çünkü Galatasaray altyapı-
sında oynadığım dönemleri 
çok severim. Hem eğlenceli, 
hem mutlu hem de inanılmaz 
başarılı dönemlerdi. Galata-
saray altyapısı farklı bir eğitim 
yeriydi. Allah rahmet etsin 
Salih Hoca, Ahmet Keskinkı-
lıç hoca, Zafer Koç Hoca ve 
Ahmet Genç Hocadan bu yana 
bir sürü hoca ile çalıştım. Hep-
sinin bende çok emeği vardır. 
Çok büyük bir terbiye verdik-

lerini düşünüyorum. 
Hakan Balta da orada 
başlayınca tabi insanın 
ister istemez hoşuna da 
gidiyor, gurur duyuyor 
çünkü ben hep eski 
futbolcuların eski oyun-
cuların oralarda görev 
almasından yanayım. 
Çok severim altyapıyı 
ben. Çünkü oradaki 
anne babaların o ço-
cukların hayat umutları 
ve Galatasaraylılığı çok 
değerli.”

Galatasaray’da futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusu olan ve transfer 
teklifleri alan Arda Turan’ın yeni göreviyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıl-
dı. Dursun Özbek’in başkan olması halinde Turan, altyapı sorumlusu olacak

FENERBAHÇE ’nin forvet 
adayları arasında ilk sıralarda 
yer alan Alexander Sörloth için 

Socided ve Beşiktaş da devredeydi. 
Sociedad, geride kalan sezonda kira-
lık olarak oynattığı Norveçli forveti, 
bir kez daha kiralamanın peşindeydi. 
İspanyol basınında yer alan haber-
lere göre, 2016’dan beri her sene 
başka bir kulüpte oynayan ve 8 farklı 
takımın formasını giyen 26 yaşındaki 

forvetin, “Artık bir yerde kalıcı olmak 
istiyorum. Kiralık olarak transfer 
olmam” resti çekmesi, Sociedad’ın 
planlarını suya düşürdü. Lacivert-Be-
yazlılar’ın satın alma teklifi sunup 
sunmayacakları belirsiz. Haberde, 
Beşiktaş’ın da Leipzig’i ve golcü 
oyuncuyu tatmin edecek bir teklif 
yapamadığı kaydedildi.

Talep edilene yakın teklif
Siyah-Beyazlılar’ın rakamı artırmayı 
düşünmedikleri ve beklemeye geçtik-
leri kaydedildi. Haberde, Fenerbah-
çe’nin şu anda Sörloth transferinde 
diğer taliplilere oranla daha önde 
olduğu belirtildi. İspanyol basını, 
Sarı-Lacivertliler’in ne kadarlık bir 
teklif yaptığını yazmasa da sunulan 
koşulların Leipzig ve 26 yaşındaki 
forvetin taleplerine yakın olduğu ifa-
de edildi. Fenerbahçe Yönetimi’nin 
yeni teknik adamı açıkladıktan sonra 
Sörloth transferini bitirmek için 
hamle yapması ya da yeni hocanın 
talebine göre başka isimlere yönel-
mesi bekleniyor. Sörloth, La Liga’da 
33 maçta 4 gol kaydetti. Özellikle 
son haftalarda formunu artıran yıldız 
futbolcu, son 8 karşılaşmada 3 kez fi-
leleri sarstı. Norveçli forvet toplamda 
ise 44 resmi müsabakada 8 kez ağları 
havalandırdı.

İspanyol basını, Sociedad ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği Alexander Sörloth 
için Fenerbahçe’nin transferde önde olduğunu yazdı. Norveçli golcünün 
sürekli takım değiştirmekten sıkıldığı ve artık kiralanmak istemediği 
belirtildi. Bu nedenle Sociedad’ın yeniden kiralama planı suya düştü

ALEXANDER SÖRLOTH
FENER’E ÇOK YAKIN!

Kutlamaları için 
70 TIR ekipman

2021 - 2022 futbol sezonu 
şampiyonu Trabzonspor’un 
kutlamaları son yıllarda 

Türkiye’de gerçekleştirilen en 
görkemli organizasyonlar arasında 
yerini aldı. Şampiyonluk kutlama-
sını hayata geçiren organizasyon 
ajansı ise son 8 şampiyonluk kut-
lamasının 5’ini düzenleyen AdSta-
tion oldu. 14 Mayıs’ta Trabzon’da 
gerçekleştirilen kutlamanın sadece 
teknik ekipmanı için İstanbul’dan 
Trabzon’a 70 TIR gitti. Kurulu-
mun 7 gün sürdüğü şampiyonluk 
kutlaması için 500’ün üzerinde 
kişi gece gündüz çalıştı. Kupa 
Seremonisi için oluşturulan 500 
metrekarelik platform da dünyada 
bugüne kadar kurulan en büyük 
platformlardan biri oldu. İstan-
bul’dan 70 TIR ile malzemelerin 
taşındığı Trabzon’daki kutlama için 
500 kişilik bir ekip gece gündüz 
çalışırken Trabzon Şenol Güneş 
Spor Kompleksi’nde 45 bin kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilen kutlama 
için çalışmaların aylar öncesinden 
başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE , 
yeni sezonda takımın 
başına Jorge Jesus’u 

getirmek adına çalışmalarını 
yoğun şekilde sürdürüyor. 
Son aşamaya geldiği belirti-
len anlaşmada sunulan teklif 
ve detaylı şartlar da belli 
oldu.

Portekiz basınından O JO-
GO’nun haberine göre Jorge 
Jesus’un avukatı, anlaşmayı 
tamamlayacak ikinci görüş-
me adına İstanbul’daydı. Bu 
görüşmede olumlu sonuç 
adına önemli aşama kayde-

dildiği ve Portekizli teknik 
adamın önümüzdeki hafta 
resmî olarak takımın başına 
getirilebileceği belirtildi. 
Fenerbahçe’nin Jorge Je-
sus’a yaptığı teklifin yıllık 5-7 
milyon euro arasında olduğu 
aktarılmakta. Sözleşmenin ise 
1+1 yıllık olması bekleniyor.  
Jorge Jesus’un avukatı Luis 
Henrique’nin İstanbul’da Fe-
nerbahçe Başkanı Ali Koç ile 
yaptığı görüşme sonrasında 
geriye sadece resmî sözleşme-
nin imzalanmasının kaldığı 
ifade ediliyor. 

DETAYLARDETAYLAR
BELLI OLDUBELLI OLDU
Fenerbahçe’nin yeni sezon adına takımın başına 
getirmeye hazırlandığı Jorge Jesus’a yapılan teklifin 
ve anlaşma noktasına gelinen sözleşme detayları 
belli oldu. Fenerbahçe’nin Jorge Jesus’a yaptığı tek-
lifin yıllık 5-7 milyon euro arasında olduğu belirtildi

4 Milyar 900 
milyon borç
2021 Yılı Olağan İdari ve Mali 
Genel Kurul Toplantısı’nda Beşik-
taş’ın borcu da açıklandı. Toplan-
tının açılışını Genel Sekreter ve 
İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut 
Urgancılar yaptı. Açılışın ardından 
Toplantı Divan Başkanlığı seçimi 
yapıldı ve başkanlığa Uluç Gürkan 
seçildi. Ardından saygı duruşun-
du bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. Beşiktaş Kulübü Denetim 
Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, ge-
nel kurul üyelerine mali konularla 
ilgili bilgiler verip, siyah-beyazlı 
ekibin borcunu açıkladı. Tuncel, 
Beşiktaş’ın 31 Aralık 2021 itibariy-
le 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 
TL olduğu ifade etti.

BREZILYA’DA katıldığı 
bir programda Jorge Jesus, 
futbol anlayışıyla ilgili 
önemli bilgiler vermişti. 
Rotasyon yapmayı sevme-
diğini belirten Portekizli, 
“Maçlar arasında 3-4 gün 
gibi bir süre varsa, rotasyon 
yapmak doğru gelmiyor. 
Yedek takımlarla oynama 
fikrini pek sevmiyorum. 
Futbolda, pozisyon oyu-
nunu tercih etmiyorum. 
Bence takımlar hareketli, 

tempolu olmalı. Çünkü 
öbür türlü langırt oyunu 
gibi oluyor. Benim için 
gelmiş geçmiş en iyi teknik 
direktör Johan Cruyff’tur. 
Galibiyet hiçbir zaman 
yetmez. Seyircilerden yük-
sek bir not almak, sanatsal 
oynamak ve galibiyeti her 
şeyiyle hak etmek önem-
lidir. Futbol bir şovdur ve 
şov gibi oynanmalıdır. Bü-
tün takımlarımda başarmak 
istediğim şey bu” dedi.

Rotasyonu Rotasyonu 
sevmiyorsevmiyor
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7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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TEMA Vakfı, Türkiye’nin tüm 
kentlerinde doğal varlıkları, gıda 
güvenliği ve kültürel değerle-

ri dikkate almadan ruhsatlandırılan; 
çok büyük bölümüne Valilikler, Çevre 
Şehircilik Bakanlığınca Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED)  Raporu “Ge-
rekli değildir” görüşüyle izin verilen 
maden alanlarına bir kez daha dikkat 
çekti. Vakıf, Türkiye’de 24 ilde yaklaşık 
20 bin maden ruhsatının detaylı maden 
haritaları incelendiğinde, maden ruhsat-
larının bütünsel bir bakış açısı olmadan 
ve kümülatif etkiler göz önüne alınma-
dan verildiğini tespit ettikleri yönündeki 
çalışmalarını hatırlattı. Doğal varlıkları, 
gıda güvenliği ve kültürel değerleri tehdit 
eden madencilik faaliyetlerine karşı bir 
politika belgesi hazırladı. Madenciliğe 
kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi 
ve koruma altına alınmasını önerdi.

Kamuoyu ile paylaştı
TEMA Vakfı, Birleşmiş Milletler’in fark-
lı alt kuruluşlarının önerdiği ve diğer bazı 
ülkelerde de olduğu gibi madenciliğe 
kapalı alanların kanunlarla belirlenmesi 
gerektiğini ifade etti. TEMA Vakfı’nın 
önerdiği Madenciliğe Kapalı Alanlar 
Politika Belgesi’ne göre; ekosistemin sür-
dürülebilirliği, biyolojik çeşitlilik, yaban 
hayatının devamlılığı, içilebilir su ile gü-

venli gıdaya ulaşabilmek için madencilik 
faaliyetlerine kapatılması istenen alanları 
da kamuoyu ile paylaştı.

Nererler korunmalı?
Orman amenajman planlarında ana iş-
letme amacı; doğa koruma, erozyonu ön-
leme, iklimi koruma, su üretimi, toplum 
sağlığı, estetik, ekoturizm ve rekreasyon, 
ulusal savunma ve bilimsel işlevleri 
yerine getirme olarak belirlenmiş orman 
alanları. Milli Parklar, Çevre, Kara 
Avcılığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma kanunlarıyla korunan alanla-
rın tamamı. Uluslararası Sözleşmelerle 
Korunan, Biyosfer rezerv ve Ramsar 
alanları. Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş 
Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi 
Potansiyel Korunan Alanlar. Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa 
göre mutlak tarım arazileri, özel ürün 
arazileri, dikili tarım arazileri ile büyük 
ovalar. Mera Kanunu kapsamında belir-
lenmiş endemik veya nadir bulunan lokal 
yayılışa sahip türler ile yaygın yayılışlı 
olmakla birlikte lokal coğrafi ırkların 
bulunduğu mera/otlak, çayır, yaylak ve 
kışlak alanlar. Zeytin Kanunu ile sınır-
ları çizilen zeytin alanları. Tüm koruma 
mesafeleri ile içme suyu havzaları, sulak 
alanlar, kıyı alanları ve deniz koruma 
alanları. Bilimsel çalışmalarla belirlenmiş 
Önemli Doğa, Kuş ve Bitki Alanları gibi 
Potansiyel Korunan Alanlar.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Statü ve nitelik gözetmeksizin her yerde madenciliğe izin veren mevzuatın, doğal varlıklarımızı, 
gıda güvenliğimizi ve kültürel değerlerimizi korumaya yetmediğine dikkat çeken TEMA Vakfı, 
madenciliğe kapalı alanların kanunlarla belirlenmesini önerdi. Kapanması gereken alanları sıraladı

Hünerlerini sergilediler

KANUNLARLAKANUNLARLA
BELBELiiRLENSRLENSiiN!N!

ÜNLÜ oyuncu Emma Stone, 
ABD’deki Teksas eyaletinin 
Austin şehrinde lüks bir eve 
taşındıktan sonra Malibu’da, 
uçurumun kenarına inşa edilmiş 
olan evini 4.3 milyona satışa 
çıkardı. 3 yatak odalı, iki banyo-
lu ev, 1958 yılında inşa edilmiş. 
Stone ile komedyen ve yönetmen 
eşi Dave McCary, malikaneyi 
2018’de 3.3 milyon dolara satın 
alarak yeniledi ve 4 yıl sonra da 
satışa çıkardı. 163 metrekare bü-
yüklüğündeki evin dev camları, içeri 
Pasifik Okyanusu manzarasını alıyor. 
Bir çıkmaz sokağın sonunda yer alan 
evin etrafı yemyeşil ağaçlarla çevri-
li. New York’da lüks bir dairesi de 
olan Stone’un Los Angeles şehrinin 
Westwood bölgesinde birden fazla 
mülkü var.

BAĞCILAR Belediyesi Çocuk 
Bakımevi’nde eğitim gören 4-6 
yaş grubu 71 çocuk için yıl sonu 
gösterisi düzenlendi. Başkanlık 
Konferans Salonu’nda gerçekle-
şen programa Bağcılar Belediye 
Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler 
ve veliler katıldı. Çocukları yetişti-
ren ebeveynler ile öğretmenlerine 
teşekkür ederek konuşmasına baş-
layan Başkan Özdemir, “Pırıl pırıl 
çocuklarımızın arasında olmak 
çok keyifli. Burada 
bulunmaktan do-
layı çok mutluyum. 
Belediyemizin 
1999 yılında baş-
layan bu hizmeti 
günümüzde de 
devam ediyor. 
İnşallah Rabbim 
bundan sonra-
ki hayatları için 
önemli kazanımlar 
elde edecekleri bir 
dönem nasip etsin. 
Okul öncesi eğitim 
çok önemli ve 
kıymetli. Belediye-

miz eğitime olağanüstü bir destek 
çalışması yürütüyor. Rabbim 
çocuklarımızın geleceğini aydınlık 
eylesin” dedi. Daha sonra sırayla 
sahneye çıkan “İnci taneleri”, 
“Kar taneleri”, “Minik kalpler”, 
“Gülen yüzler” ve “Papatyalar” 
isimli gruplar hünerlerini sergile-
di. Minikler, yıl sonu gösterisinde 
renkli kostümleriyle sahnede boy 
göstererek şarkıları, dansları ve 
oyunlarıyla alkış aldı. Program, 
mezun olan 46 çocuğa diplomala-
rının verilmesiyle sona erdi.

ÜNİVERSİTE öğrencileri için organize 
edilen 3T Kültür Günleri’nde; teknoloji, 
tasarım ve tekstil ele alındı. İki gün süren 
organizasyon finalinde ise sürdürülebi-
lirlik amacıyla doğaya zarar vermeyen 
kumaşlarla tasarlanan kıyafetlerin hem 
dijital hem de fiziki defilesi yapıldı.  İs-
tanbul Kültür Üniversitesi’nde 3T Kültür 
Günleri düzenlendi. İlk olarak Sürdü-
rülebilirlik ve Döngüsel Moda ile ilgili 
panelin düzenlendiği etkinlik, Modada 
Giyilebilir Teknolojiler paneli ile devam 
etti. Yapılan çeşitli söyleşilerin ardından, 
20 moda tasarım bölümü öğrencisi-
nin tasarladığı kıyafetlerin hem dijital 
hem de fiziki defilesi yapıldı. 
Birbirinden farklı tasarımların 
bulunduğu defilede; normalde 
metropolde yaşayıp çalışan 
ancak kalabalıktan sıkılmış, 
doğayla iç içe olmaya çalışan, 
kendini doğaya atan bir kadın 
ele alındı.

Fazla tüketiyorduk
Üniversitenin Meslek Yükse-
kokulu Moda Tasarımı Prog-
ram Başkanı Öğr. Gör. Nilgün 
Demirhan, “Defilemizin çıkış 
noktası pandemi sürecidir. Çok 
zor dönemlerden geçtik. Evlere 
kapandık. Aslında o zamana 

kadar her şey çok hızlıydı ve çok hızlı 
tüketim yapıyorduk. Bu süreçte aslında 
doğayı çok yıprattık. Bunun farkına 
vardık. Defilemizin konusu da tam da 
burada ortaya çıktı. Defiledeki kadın, 
bir taraftan doğayla iç içe olabilirken 
bir taraftan da işlerini online ortamda 
sürdürebiliyor” açıklamasını yaptı.

Daha az zarar veririz
Ne kadar az malzeme kullanılırsa o 
kadar iyi olacağını belirten Öğr. Gör. 
Demirhan,“Çünkü bu sayede doğaya 
daha az zarar veririz. Mesela tişörtünü 
giyiyor ama elinde çanta taşımıyor. Sırt 

çantası da yok. Direkt tişörtü-
nün sırtında ona montelenmiş 
aksesuarı var. Ya da ayakkabısı 
aparatlarını çıkartıyor. Çok rahat 
plaja girebileceği bir terlik haline 
gelebiliyor. Her şeyi sadece do-
ğaya uyum sağlayabilecek şekilde 
tasarladık.Mesela mantar topuk 
ayakkabısını kullanıp artık geri 
attığında o yeşillik olarak doğaya 
tekrar geri dönüyor gibi. Değişik 
malzemelerle, değişik materyal-
lerle öğrencilerimizin zaten proje 
bazlı da ilerlediği için çalışmamız, 
öğrencilerimizin genç beyinleriyle 
çok iyi çalışmalar çıkardığımızı 
düşünüyoruz” dedi.

Emma Stone
EVİNİ SATIŞA 
ÇIKARDI

3 T Kültür aşılanıyor


