
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Serap Şimşek Yavuz, aşı zorunlu 
olmalı mı tartışmalarına net yanıt
verdi. Yavuz, “Öğretmenler, sağlık 
çalışanı gibi belli meslek gruplarında
kesinlikle zorunlu olmalı. Sosyal 
ortamlara girmek isteyenlere de ya
aşı kartı, ya da
son 48 saatte ya-
pılmış negatif
sonuçlu PCR
testini gösterme
şartı getirilmeli.
Ancak bu şekilde
toplu ortamlara
girebilmeliler”
diye konuştu.
I SAYFA 5
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PROF. YAVUZ NET KONUŞTU

Ya aşı kartı ya da 
PCR test sonucu!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Saadet Partisi lideri Temel Ka-
ramollaoğlu, partisinin Yüksek

İstişare Kurulu Başkanı  Oğuzhan
Asiltürk'ün Saadet Partisi'ne yönelik
'Bana itaate söz verdiniz' ifadelerinin
sorulması üzerine “Ben onu duyma-

dım. İlk defa siz-
den duyuyorum.
Maalesef bazı
çevreler bu ko-
nuyu kendilerine
göre pompalayıp
duruyorlar. Eğer
yetmiyorsa
uyduruyorlar” 
cevabını verdi. 
I SAYFA 7

ç

OĞUZHAN ASİLTÜRK YORUMU

Pompalayıp 
duruyorlar!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Rahatladın mı 
hoca efendi!
Son zamanlarda dinimize zarar
veren o kadar abuk sabuk laflar
eden insanlar türedi ki,  hiç birini 

dikkate almamak lazım.
Onlar Allah'ı kandırarak
kime yalakalık ediyorlarsa
varsı yollarına devam 
etsinler.

Güngören Mareşal
Çakmak Mahallesi,

Orhan Caddesi'nde bulunan
5 katlı binada, yıllar içinde
oluşan çatlaklar tehlikeli 
boyuta ulaştı. Bina sakinleri,
balkonun yıkılma tehlikesine
karşı demir ve tahta direkle
balkona destek yaptı. Binada
oluşan görüntü, çevredeki 
vatandaşlarda tedirginliğe
neden oldu. Güngören 
Belediyesi Zabıta ekipleri
bugün o binaya gelerek 
binanın tahliyesine karar 
verilen ilgili yazıyı astı. Bina

boşaltılırken, ekipler karot 
örneği aldı. Alınan örneklerde
binanın yapımında deniz
kumu kullanıldığı ortaya çıktı.
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İNŞAATINDA DENİZ 
KUMU KULLANMIŞLAR!

İstanbul'un içme suyu ba-
rajlarından Alibeyköy Bara-

jı'na akan dere herkesi tedigin etti.
Yıllar önce içinde çocukların yüz-
düğü, çok sayıda balık türünün de
içinde yaşadığı dere, şimdilerde
mahalle sakinlerini adeta canından
bezdirmiş durumda. Her geçen
gün daha da kötüye giden dereye,

bölgedeki büyükbaş hayvan 
besicilerinin attığı hayvan atıkları
da eklenince mahalle sakinleri 
duruma isyan etti. Derenin geçtiği
güzergahta oturan vatandaşlar,
çevreye yayılan kötü koku nede-
niyle evlerinin pencerelerini açama-
dıklarını, hayatlarından endişle
ettiklerini dile getirdi. 
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HAYATIMIZDAN ENDiŞE EDiYORUZ

Derenin eskiden çok güzel
olduğunu söyleyen mahalle

sakini Sultan Murat Taşdemir,
“Önceden biz burada balık tutu-
yorduk. Şimdi ise akşamları otura-
mıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık
ama çözüm üreten yok. Ailemizle
evimizin önünde oturup bir bardak
çay içemiyoruz. Kokudan durul-

muyor. Kurban Bayramı'nda da
burada hayvan besleyenler tüm
kurban atıklarını dereye attılar. Biz
mahalle halkı olarak çok rahatsızız.
Bu su Alibeyköy Barajına akıyor.
Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor
diyebiliriz. Bir an önce yetkililer 
numune almalı, tehlikenin boyutu
gözler öneni serilmeli” dedi.
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KURBAN ARTIKLARINI DEREYE ATTILAR

Temel Karamollaoğlu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı,
göçmenlerle ilgili açıklamala-

rıyla gündeme gelen Bolu Belediye
Başkanı Tanju Özcan hakkında, 
'görevi kötüye kullanma' ile 'nefret ve
ayrımcılık’ suçlarından soruşturma
başlattı. Özcan, “Yabancı uyruklu kim
varsa abonemiz olan, su fiyatlarına,

katı atık ücretle-
rine başta olmak
üzere bazı ücret-
lerde 10 kat zam
yapacağız. Türk
vatandaşıyla 
yabancı uyruklu
vatandaş aynı 
fiyattan suyu 
kullanamayacak”
demişti.
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NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

Özcan hakkında
soruşturma açıldı

Tanju Özcan

22’inci kez gerçekleşen 
Uluslararası İstanbul Büyük-

çekmece Kültür ve Sanat Festivali 
Büyükçekmece’de görsel şölen yaşattı.
Festival kapsamında gerçekleşen sergi
açılışan aktılan Hasan Akgün, “Bu
festivali geçen sene ve bu sene zor
şartlarda da olsa yapmayı başardık.
Başarmaya devam ediyoruz. Bunun
altındaki imza önce ülkelerinden 
kalkıp bu zor şartlarda buraya 
gelenlere aittir” dedi. I SAYFA 4
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SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Şartlar zor olsa da
yapmayı başardık!

Serap Ş. Yavuz

Beylikdüzü Belediyesi bu 
yılki Kurban Bayramı’nda da

ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.
Bağışlanan 32 ton kurban eti, sosyal
incelemeler sonucu tespit edilen 
6 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye belediye
ekiplerince ulaştırıldı. Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu
bayram bağışlarıyla Beylikdüzü’nde
yardımlaşma ruhunu yaşatan tüm
vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür
ediyorum. Sayelerinde 6 bin 500 
ailemizin sofrasına toplam 32 ton et
ulaştırdık” dedi. I SAYFA 8
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HERKES BAYRAM ETTİ

6 bin 500 aileye 
32 ton kurban eti
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Güngören'de balkonunda meydana gelen derin 
çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan
binaya tahliye kararı asıldı. Binadan alınan karot
örneğinde deniz kumu kullanıldığı görüldü

Ahlat’ta yaptığı açıklama sırasında, bütün
araştırmalarda İYİ Parti’nin oy ortalaması-

nın yüzde 16 olduğunu söyleyen Genel Başkan
Meral Akşener, “Şimdi yüzde 16’lık bir partiyi,
yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeni-
den yollara düşüyoruz arkadaşlarımızla birlikte.
Biz aşama aşama gidiyoruz. Biz aşama aşama gi-
diyoruz. Şimdi Bitlis merkezde bir sorun vardı onu
Türkiye ile paylaştık, bütün televizyonlar verdiler,
Bitlis'teki çetelere dikkat çektik. Ben burada 
bulunmadan geçemedim, şimdi ikinci aşama için
de Ahlat'ta start veriyoruz” dedi.  I SAYFA 7
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SONUNDA BOSALTTILAR!

YÜZDE 20’LiK BiR 
PARTİ OLACAĞIZ!
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BU TOPRAKLAR NAMUSUMUZDUR!
Silivri Belediyesi, kendi arazisine ektiği bin
dönüm yerli ve milli tohumluk arpayı hasat etti. 

1 buçuk milyon TL değerin-
deki tohumluk arpa, bin
500 çiftçiye törenle dağı-
tılmaya başladı. Bele-
diye Başkanı Volkan
Yılmaz, kaçak yapı-
laşma sorununa 
değinerek, “Tarım
topraklarını korumak
durumundayız.
Çünkü bu topraklar
bizim namusumuz”
diye konuştu. I SAYFA 4
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Belediye bize
neden ayrımcılık

YAPIYOR?
Büyükçekmece Belediyesi'nin ilçede
yaşayan yerel sanatçılara destek

amaçlı düzenlediği Açık Hava
Müzik Esintisi etkinliği tartış-
malara neden oldu. Büyük-
çekmece'nin yetiştirdiği ses
sanatçılarından Gökhan
Yağmur, yaptığı açıklamada

belediyenin organize ettiği
konserlere ne kendisinin ne

de orkestrasının davet
edilmediğini belir-

terek, “Yıllardan
beri bu etkinliğe
katılan sanatçı
arkadaşlarımızla
birlikte sahne
alıyoruz. Bize 
bu ayrımcılık
neden? Belediye-
mizi televizyon-
larda en iyi
şekilde temsil 
etmenin ödülü 
bu mu?” site-
minde bulundu. 
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İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
ekipleri, 2021 yılının ilk 6

ayında 7 bin 821 hayvan kurtardı.
Kurtarılan hayvanlar arasında iguana
ve yılan gibi şehir hayatında az rastla-
nır türler de yer aldı. I SAYFA 8
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ÇEŞİT ÇEŞİT HAYVAN VAR

6 ayda 7 bin 821
hayvan kurtarıldı

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, çevreye yaydığı kötü koku ve rengi ile vatandaşları
tedirgin ediyor. İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı’na dökülen derenin rengi özellikle kurban bayramı
sonrası siyaha büründü. Mahalle sakinleri, “Eskiden bu derede çocuklar yüzerdi, balıklar vardı. Şimdi ise zehir saçıyor” dedi

DEFALARCA YARDIM TALEBiNDE BULUNDUK
Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen 
mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini
belirterek, “Bugüne kadar ilgilenen olmadı. İlgilenmelei için ille de 
birinin başına bir şey gelmesi mi lazım?” diye sordu. 

Açlık sınırı 3 bin liraya dayandı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (Türk-İş), Ankara’da 

hesaplanan gıda enflasyonunun Tem-
muz’da bir önceki aya göre yüzde 1.35
arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sı-
nırının 2 bin 903 TL, yoksulluk sınırı-

nın ise 9 bin 457 TL’ye yükseldiğini
açıkladı. Açlık sınırı geçen yıl Tem-
muz’da 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı
7 bin 839 lira; 2021 Haziran’da açlık
sınırı 2 bin 865 lira, yoksulluk sınırı 9
bin 332 liraydı.
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10 BiN KERE TEŞEKKÜRLER
16 yıldan beri İstanbul'un nabzını tutan gazetemizi 10
bin tirajın üzerine çıkaran okurlarımıza teşekkür ediyoruz.
İstanbul'un 39 ilçesinde bayilerde bulabileceğiniz gaze-
teniz Damga, tarafsız yayıncılığı ile her kesimden okurun
sesi olmaya devam ediyor. Bağımsız gazeteciliğin sorgu-
landığı bugünlerde objektifliğini koruyarak algıdan uzak
yayın çizgisini sürdüren Damga, her zaman olduğu gibi
sizin sorunlarınızı gündeme getirmeye, sorunların çö-

zümü için kamuoyu baskısı oluşturmaya devam edecek.
Damga'ya www.gazetedamga.com.tr isimli web sitemiz
üzerinden de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde ga-
zetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi mail.gazete-
damga.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Adresinizi
gönderin, size en yakın bayiye gazeteniz gelsin. 

‘NIN SATILDIĞI BAYİLERİN
LİSTESİ SAYFA 8’DE

Mustafa Dolu’nun köşe yazısı sayfa 9’da

Gökhan
Yağmur

YÜZDE 20’LiK BiR 
PARTİ OLACAĞIZ!
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SIYAH!
KOKUSU KOTU
RENGI 



S oğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsağı
ilk olarak tedavi amaçlı Mısırlıların kullan-
dığı bilinmektedir. Sarımsağın içeriğinde %

84.09 su, % 13.38 organik madde, %1.53 inorga-
nik madde bulunmaktadır. 33 çeşit kükürt bileşiği
olan sarımsak; çinko, germanyum, A, B1 ve C vi-
taminleri içermektedir. Sarımsağın içeriğindeki al-
licin maddesinin öncüsü olan ve kükürt içeren
‘alliin’ bulunur. Sarımsak hücreleri soyulma,
kesme veya doğrama ile hasar gördüğünde, hava-
nın etkisiyle içeriğinde bulunan alliin ile
hemen reaksiyona giren alliinaz adı verilen
bir enzim salınır. Bu reaksiyon sonucunda
allicin ortaya çıkar. Allicin, kandaki iki anti-
oksidan enzim olan katalaz ve glutatyon
peroksidazın seviyesini yükseltir. Bu şe-
kilde, vücuttaki hücre zarına zarar verebile-
cek daha fazla serbest radikal önlenebilir.

Uygulanması gerekenler

Sarımsağın içeriğinde bulunan allicin, yal-
nızca sarımsağın hücre duvarları hasar
gördüğünde (rendelendiğinde veya kesildi-
ğinde) oluşur. Bu nedenle yapılan araştır-
malar sarımsağı kullanmadan önce
ezmenin ve ardından yaklaşık on dakika
buharla demlenmesine izin vermenin daha
sağlıklı olduğunu göstermektedir. Bu,
enzim alliinaza koruyucu madde allicin üretmesi
için zaman vermektedir.
Sarımsağı sadece birkaç dakika pişirerek, en
uygun etki elde edilmelidir. Çünkü kükürt bileşik-
leri ısıya duyarlıdır.

Sarımsağın tansiyonu düşürme etkisi

Damar sisteminin yani yaşlanma sürecinin
(damar sertliği gibi) sarımsakla birlikte gerilediği
düşünülmektedir. Ayrıca kanın akışkanlığını dü-
zenleyen sarımsak, damarları genişlettiği ve gev-
şettiği için aşırı yüksek tansiyonun
normalleşmesine katkıda bulunur. Sarımsak, kan
lipidlerinin (kolesterol) düzenlenmesinde olumlu
etkileri olan ikincil bitki maddeleri olan ‘saponin-
ler’ içerir. Böylelikle gelişmiş bir kan akışına ve da-
marların artan esnekliğine katkıda bulunur.
Ajoene ayrıca sarımsakta bulunan bir kükürt bile-
şiğidir. Pıhtılaştırıcı fibrini parçalayarak kanı doğal
olarak inceltir. Tüm bu farklı maddelerin yardı-
mıyla sarımsak, kan sulandırıcı ilaçların aksine ta-
mamen doğal bir şekilde ve yan etkileri olmaksızın
kan pıhtılarını etkisiz hale getirebilir ve tromboz ile
felçleri önleyebilir.

Doğal antibiyotik sarımsak

Sarımsak geleneksel olarak bağırsak problemleri
(şişkinlik, fermantasyon süreçleri ve kramp ben-
zeri ağrı durumları) ile soğuk algınlığı ve grip için
kullanılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum
kaynağıdır. Selenyum metabolizma, bağışıklık sis-
temi, tiroid bezi ve sağlıklı cilt ile tırnaklar için
önemli olan temel elementtir. Özellikle allicin ve
kükürt bileşikleri, her türlü patojen mikroorga-
nizma ve parazitlere (bakteriler, virüsler, mantar-
lar, amipler, solucanlar) karşı öldürücü özelliğe

sahiptir. Bu nedenle sa-
rımsak, kimyasal antibiyotiklerin aksine sağlıklı
bağırsak florasının korunmasını destekleyen doğal
bir antibiyotik olarak tanımlanabilir. Bağırsak flo-
rası, bağışıklık sisteminin en büyük bölümünü
oluşturduğu için sarımsak, bağışıklık sisteminin
güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Sağlıklı bir
bağırsak sistemi ayrıca besin maddelerinin daha
iyi emilmesini ve kullanılabilirliğini sağlar, bu da
hücrelere daha yararlı öğelerin ulaşması 
anlamına gelir.

Sistite iyi geliyor

Yapılan bir araştırmada, sulu sarımsak özlerinin
hali hazırda antibiyotiklere direnç geliştirmiş olan
bakterileri öldürebileceği belirlenmiştir. Bazı bakte-
riler, her yıl milyonlarca insanı etkileyen mesane
enfeksiyonlarına (sistit) neden olabilmektedir. Sa-
rımsak, idrar yolu enfeksiyonlarından dertli olan
kişiler tarafından kullanılabilir ve bu sayede iyileş-
meyi hızlandırabilir.

Kanserle mücadelede önemli rol oynuyor

Sarımsağın anti-kanser özelliklerinin olduğu yüz-
yıllardır konuşulmaktadır. Yapılan bir dizi çalışma
ile bu bilgi kanıtlanmış durumdadır. Sarımsağın
içeriğinde bulunan sülfür bileşiklerinin, kanser ön-
leyici etkisinin olduğu bilinmektedir. Allicinin dö-
nüşümü, yağda çözünen iki madde üretir; dialil
sülfür (DAS) ve dialil disülfür (DADS). Sarımsak-
taki bu kükürt bileşiklerinin tümör oluşumunda
yer alan iki işlemde etkili olduğu varsayılmaktadır.
Bu bileşikler, bir yandan kanserojen maddelerin
reaktivitesini azaltmakta ve eliminasyonunu hız-
landırmaktadır. Böylece DNA daha az zarar gör-
mektedir. Öte yandan, bu bileşikler kanser
hücrelerinin büyümesini bozabilir ve böylelikle

apoptoz (intihar) yoluyla hücre ölümlerini başla-
tabilir. Bunu yaparken, tümörlerin yayılmasını en-
gellerler. Sarımsağın kolon kanseri, mide ve yemek
borusu kanseri, akciğer ve meme kanseri için önle-
yici etkileri kanıtlanmıştır.

Prostat kanserine karşı kullanılıyor

Akciğer kanseri konusunda Çin’de yapılan iki
araştırma dikkat çekmektedir. Hem sarımsak hem
de yeşil çay bu nedenle bu kanser türünde koru-
yucu faktörler olarak ön plana çıkmaktadır. Bilim
adamları sarımsak ve yeşil çayın, tipik akciğer kan-
seri risk faktörlerinin (sigara içmek, kızarmış yiye-
cekler yemek vb.) etkisini azalttığını öne
sürmektedir. Kullanıma hazır hale getirilen sarım-
sak preparatları, prostat kanseri ve iyi huylu pro-
stat büyümesinin tedavisinde uzun süredir
kullanılmaktadır. Prostat kanserine olumlu etkileri,
anti-enflamatuar, antioksidan ve genel kanseri in-
hibe edici etkileri ön plana çıkmaktadır. 

Sarımsak karaciğeri korur

Sarımsak, hücre duvarlarını güçlendirerek ve or-
ganizmanın kendisine zararlı olan toksik madde-
lerden arınması işlemi olan ‘detoksifikasyon’
işleviyle karaciğeri destekleyerek yıpranmasını
önler. Ayrıca sarımsak, ağır metal zehirlenmesinde
(cıva, kadmiyum) veya alkol tüketiminin olumsuz
sonuçlarını azaltmak için kullanılabilmektedir. 

Sarımsağı tüketirken dikkat
etmeniz gerekenler

Hem besin değerleri hem de içeriği açısında gün-
lük sarımsak tüketimi belli bir miktarda olmalıdır.
Kişinin ek bir hastalığı varsa kesinlikle bir uzman
hekimden görüş alınmalıdır. Sağlıklı bir birey
günde 2 diş çiğ sarımsak yiyebilir. Sarımsak çok
fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlığına
neden olabilmektedir. Halihazırda kanın pıhtılaş-
masını önleyen antikoagülan ilaç kullanan kişiler
ile tansiyonu düşük olan kişiler düzenli olarak
fazla olmamak şartıyla sarımsak tüketebilir.
Ancak, sarımsak kan inceltici ilaçların etkisini artı-
rabilir. Bunun için sarımsak suyu, draje ve tablet-
leri alınmadan önce uzman hekimle kesinlikle
konuşulmalıdır. Taze sarımsak kullanmak söz ko-
nusu olduğunda, etkilerinden tam olarak yarar-
lanmak isteniyorsa çiğ olarak yenmesi gerekir.
Günlük bir diş sarımsak yeterlidir. Sarımsak ye-
mekler piştikten sonra eklenmelidir. Özellikle yağ,
sarımsağın etkinliğini artırabilir. Sarımsak en çok
çiğ olarak tüketildiğinde besin değerlerinden mak-
simum seviyede yararlanılmaktadır. Ezilip bir kaç
dakika bekledikten sonra tüketilmeli, uzun süreli
pişirilmemelidir. Yemekler piştikten sonra eklenirse
besin değerleri yok olmaz. 

Taze sarımsak mı yoksa kuru mu?

Taze sarımsağın aktif bileşenleri her zaman diyet
takviyelerinde tercih edilmektedir. Sarımsaktaki
ana aktif bileşen olan allicin, hızla az ya da kom-
pleks kükürt bileşiklerine dönüşen kararsız bir bile-
şiktir. Isıtma, dondurarak kurutma, buharla
damıtma veya benzeri yollarla sarımsağın daha
sonraki herhangi bir şekilde işlenmesi, içerdiği alli-
cinin etki seviyesini değiştirmektedir.

NEŞE MERT
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Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden
Dyt. Merve Sır, sarımsağın faydaları hakkında bilgi
verdi ve tüketimi hakkında önemli uyarılarda bulundu

Taze sarımsağın aktif 
bileşenleri her zaman diyet

takviyelerinde tercih edilmektedir.
Sarımsaktaki ana aktif bileşen olan 

allicin, hızla az ya da kompleks kükürt 
bileşiklerine dönüşen kararsız bir bileşiktir. Isıtma,

dondurarak kurutma, buharla damıtma veya benzeri
yollarla sarımsağın daha sonraki herhangi bir şekilde 

işlenmesi, içerdiği allicinin etki seviyesini değiştirmektedir.

Sarımsak kokusu
için ne yapılmalı?
Pek çok insan kokusu hoş olmayan sarımsağı
tükettikten sonra ağız kokusundan rahatsız ol-
maktadır. Çoğu zaman süt, zencefil, limon
suyu ve nane şekeri en azından bir süreliğine
sarımsak kokusunu bastırmaktadır. Sarımsak
kış aylarında kilerde ya da kapalı balkonlarda,

yazın ise buzdolabının
sebze bölmesinde
serin ve kuru bir or-
tamda tutulmalıdır. Bir
yumru açıldıktan sonra
kurumaması için 10
gün içinde tüketilmeli-
dir. Çünkü temel ola-
rak, ne kadar taze ve
sulu olursa o kadar iyi-
dir. Bir başka iyi sak-
lama seçeneği de
sarımsağı kavanoz
içerisinde yağda bek-
letmektir.

Reçetesiz
biR şifa
kaynağı

Covid-19 çocukların
damarlarını etkiliyor
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan
Çevik Covid-19’un çocuk kalbinde belirtilerini
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

TüM dünyayla birlikte ülkemizde
de etkisini sürdüren yüzyılın sal-
gın hastalığı Covid-19 enfeksi-

yonu, çocuklarda yetişkinlere göre daha
az görülse de ciddi tehdit olmaya devam
ediyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ayhan Çevik “Çocuklarda
Covid-19 hastalığı özellikle kalbi ve da-
marları etkilemektedir; özellikle ateş yük-
sekliğinin 3 günden fazla devam etmesi
durumunda kalp damarlarının da hasta-
lığa katılması ile hastalığın seyri daha ağır
olabilmektedir. Bu durumda Covid ile iliş-
kili kalp hastalığı açısından tetkik edilmesi
gereklidir.” diyor. Çocuk Kardiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Ayhan Çevik Covid-19’un
çocuk kalbinde belirtilerini anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. Nefes alıp
vermekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı,
kalp hızında artış, solunum sayısının yük-
sek olması… Bir yılı aşkın süredir ülke-
mizde de yıkıcı ve ölümcül etkisini
sürdüren yüzyılın salgın hastalığı korona-
virüs (Covid-19) çocuklarda bu belirtilerle
kendini gösterebiliyor. Acıbadem Üniver-
sitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyo-
loji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik,
hastalığın yetişkinlerde olduğu gibi çocuk-
larda da bazen hiç belirti vermezken,
bazen de ağır klinik tablolara yol açabildi-
ğini belirterek “Çocuk yaş grubunda
Covid-19 hastalığının kalbi etkilemesi du-
rumunda ilk belirtileri çocuk yaşına göre
değişmekle birlikte; nefes alıp vermekte
zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızının
yüksek olması ve solunum sayısının yük-
sek olması olabilmektedir.” diyor. Bu bul-
gular gözlendiğinde EKG, EKO gibi
testlerin yanı sıra bazı kan testlerinin alın-
dığı laboratuvar incelemelerinin yapılması
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan
Çevik şu uyarılarda bulunuyor: “Hastalı-
ğın tipik seyri esnasında beklenen; öksü-
rük, 38 derece üzerinde ateş yüksekliği,
kas ağrıları, burun tıkanıklığı, nefes alıp
vermede güçlük, bulantı, kusma, ishal,
yorgunluk ve baş ağrıları yakınmaları ol-
makla birlikte hastalığın kalbi etkileyen
ağır formlara ilerlemesini beklemeden
aynı zamanda bu belirtilerin birden fazlası
olması durumunda kalp ile ilgili tetkiklerin
yapılması gerekmektedir. Özellikle ateş
yüksekliğinin 3 günden fazla devam et-
mesi durumunda kalp damarlarının da
hastalığa katılması ile hastalığın seyri
daha ağır olabilmektedir.” 

Hayati risk oluşturuyor!

Covid-19’un yetişkinlere göre çocukluk
çağında dikkat çeken en önemli farklılığı-
nın; ciddi inflamatuar sendrom adı verilen
hayati risk oluşturan bir tabloya neden ol-

ması olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan
Çevik, risk faktörleri hakkında şu bilgileri
veriyor: “Çocuklarda hastalığın seyrini
değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde
potansiyel bazı risk faktörleri vardır. Özel-
likle; bağışıklığı bozuk, kronik hastalığı
olan, obez, bir yaşından küçük, genetik
hastalığa sahip ve gelişim geriliği olan ço-
cuklar yüksek risk taşımaktadır ve bu fak-
törlerden herhangi birine sahip olan
çocuklar kalp hastalığı gelişimi açısından
çok daha yakından izlenmelidir.” 

Çocuklarda çok sayıda 
organı etkiliyor!

Çocuklarda Covid-19 hastalığının özel-
likle kalbi ve damarları etkilediğini, kalbin
etkilenmesi durumunda; kalp kası iltihabı,
kalp yetersizliği ve kalbin besleyici damar-
ları olan koroner arterlerin iltihabının en
korkulan komplikasyonlar olduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik “Ayrıca
çocuk yaş gruplarında Covid-19 ile ilişkili
çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği
çok ağır bir klinik tablo da tanımlanmış
olup bu klinik tabloda hastanın kaybedil-
mesi söz konusu olabilmektedir. Bu tablo-
nun erken evrelerinde solunum sistemi
hastalığı bulguları veya bulantı, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sistemi bul-
guları sıklıkla tespit edilebilir. Bu tablo es-
nasında kalp başta olmak üzere nörolojik
sistem, böbrekler ve vücut kan hücreleri-
nin dahil olduğu birçok organ hastalığa
dahil olmaktadır. Bu nedenle bu belirtiler
görüldüğünde kalp hastalığı varlığı açısın-
dan da mutlaka değerlendirilmelidir.”
diyor. 

Yakın takip şart!

Covid-19 hastalığının çocuklarda seyri es-
nasında kalp ve damar hastalığı açısından
klinik takip hayati önem taşıyor. Çocuk
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan
Çevik şu uyarılarda bulunuyor: “Çocuk-
larda Covid-19 hastalığı sürecinde sıklıkla
kalp kası iltihabı, kalp kapakçıklarının ilti-
habi, kalp zarının iltihabı, kalp pompa
fonksiyonunun bozulması, ritim bozuk-
luklarının gelişmesi ve ani olarak genel
durumun bozulması gibi sorunlar yaşanı-
yor. Bu nedenle kardiyolojik açıdan tetkik-
lerin yapılmasının yanı sıra hastalığın
seyri esnasında kalp ve damar hastalığı
açısından yakın takibin devamı gerekmek-
tedir.” Hastalığın kalp ve damarları etkile-
mesi durumunda bir hastane ortamında
yatırılarak damar yolu ile uygun ilaçların
başlanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr.
Ayhan Çevik, bu sırada kalp fonksiyonla-
rının bozulmasını engelleyen tedavi ted-
birlerinin de alınmasının şart olduğunu
vurguluyor.  ZEYNEP VURAL

Müzik dünyasının iki efsane ismi Leo-
nard Cohen ve David Bowie, heyecan
uyandıran belgesellerle GAİN ekranına

konuk oluyor. I'm Your Man’de unutulmaz ozan
Cohen şarkılarını, içlerinde Nick Cave ve Rufus
Wainwright gibi isimlerin de yer aldığı sanatçıla-
rın yorumlarıyla dinlemek mümkün. David
Bowie: The Last Five Years ise, müziğin devir
açıp kapatan adamının, The Next Day, Blackstar
ve Lazarus’u hazırladığı, en üretken dönemi ola-
rak görülen son 5 yılına odaklanıyor. Türkiye’nin
yeni nesil içerik platformu GAİN, Nisan ayı iti-

barıyla müziğin iki efsane ismini ağırlıyor. Leo-
nard Cohen ve David Bowie, güncel iki belgesel
ile müzikseverlerle GAİN ekranlarında buluşu-
yor. Efsanevi müzisyen Leonard Cohen’in haya-
tını anlatan belgeselde, Cohen’in müziği ile
kariyerlerini etkilediği Nick Cave’den Rufus Wa-
inwright’a kadar pek çok sanatçı Cohen şarkıla-
rını yorumluyor. Ayrıca Mayıs 2005'te New
York'taki Slipper Room'da film için özel olarak
çekilen ve sanatçının sahneyi U2 ile paylaştığı bir
performans da bu belgeselin en can alıcı 
detaylarından.

Bu belgeseller
KACMAZ
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O lay dün akşam saat
20.00 sıralarında 50. Yıl
Mahallesi'nde meydana

geldi. Binanın üçüncü katına
çıkan bir kişi, dairenin kapısını
çaldı. Kapıyı açan olmayınca evde
kimsenin olmadığını anlayan hır-
sız, kısa bir süre sonra kapıyı
manyetik bir kartla açarak içeri
girdi. Bir süre içeride oyalanan
hırsız daha sonra yatak odasına
yöneldi. Çekmeceleri ve dolapları
karıştıran hırsız, bina içerisinden
gelen sesler üzerine kaçmak istedi.
Yakalanmamak için kaçmaya ça-
lışan hırsız, evin arka balkonun-
dan yan binaya geçti. Yan
binadakilerin fark etmesi üzerine
geri gelen hırsız, ilk girdiği daire-
nin penceresine tutundu. 

Bina sakinlerine yalvardı

Yakalanmamak için yaklaşık 10

metre yükseklikte mahsur kalan
hırsıza ev sahibi Şefika Yeşil ve
bina sakinleri tepki gösterdi. Pen-
cereye tutunan hırsız, bina sakin-
lerine kendisini bırakmaları için
adeta yalvardı. Kısa bir süre
sonra ise tutunduğu pencereden
balkona geçen hırsız, kaçmayı ba-
şardı.  O anlar ise bir kişinin cep
telefonu kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, pencereye tutunan
hırsızın kendisine tepki gösteren
bina sakinlerine "düşeceğim" de-
diği duyuluyor. 

Vicdanım rahat etmedi

Olay anını anlatan ev sahibi Şe-
fika Yeşil, "İşten geldim. Dairemi-
zin kapısının açık olduğunu
gördüm. Açık bulunca ben 'eşim
gelmiştir' diye düşündüm. Baktım
eşimin ayakkabısı evde yok. Yu-
karı komşuma seslenerek kapının

kırıldığını, eve hırsızın girdiğini
söyleyerek yardım istedim. Bu es-
nada hırsız benim sesimi duyunca
kaçmak istemiş. Ama camda asılı
kalmış. Camda asılı kaldığını gör-
düm. Camdan önce yan binadaki
komşunun dairesine girmeye ça-
lışmış. Asılı kalınca ben bir şey ya-
pamadım. Bana 'abla ne olursun
ben buradan düşeceğim, canım-
dan olacağım' dedi. Bende bir şey
yapamayacağımı, karışmayaca-
ğımı söyledim. Komşularımız
müdahale etmememi istedi.
Benim bu sefer vicdanım rahat et-
medi. Bu sefer tutunacak yeri
buldu. Kaçtı, gitti, yakalayama-
dık. Daha sonra eve girip ayakka-
bısını alıp binadan çıkıp gitti"
dedi.  Şefika Yeşil'in evine giren
hırsızdan şikayetçi olurken, poli-
sin olayla ilgili soruşturması
devam ediyor. DHA

Sultanbeyli'de otomobil ile
taksi çarpıştı: 2 yaralı

sultanbeylİ'de otomobille taksi
çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi has-
taneye kaldırıldı. Kaza, Sultanbeyli

Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde saat
12.00'de meydana geldi. Abdulmenaf Bozbey
yönetimindeki 34 TAH 19 plakalı taksi, sokaktan
aniden çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen
16 EGY 78 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada
takside bulunan yolculardan biri ile otomobilde
bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından
taksi sürücüsü, otomobili başka birinin kullandı-

ğını ve olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.
Bunun üzerine polis ve otomobilde bulunan ki-
şiler arasında tartışma yaşandı. Yaralılar olay ye-
rine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken,
tartışmaya giren kişiler ise ifadeleri alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.  Taksi sürü-
cüsü Abdulmenaf Bozbey, "Ben caddede ilerli-
yordum. Otomobil sokaktan çıkınca çarptım.
Takside 3 yolcum vardı, 1 tanesi yaralandı" şek-
linde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması
sürüyor. 

Sultangazi'De, hırsızlık amacıyla eve giren bir kişi, ev sahibinin fark etmesi üzerine arka balkondan kaçmak istedi. Yakalanacağını 
anlayan hırsız, balkondan yan binaya geçmeye çalışırken, pencereye tutunup, mahsur kaldı. Ev sahibi ve sokaktakilere adeta 
yalvaran şüpheli bir anlık boşluktan faydalanıp, balkondan kaçarken, pencerede mahsur kaldığı anlar kameralara yansıdı

Kuzenler
kan döktü!

Olay, saat 00.00 sıralarında
Eyüpsultan Karadolap Mahal-
lesi Şengüzel Sokak üzerinde

meydana geldi. İddiaya göre; Cahit
Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu
ile aralarında husumet olduğu öğrenilen
kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir ne-
denle sokak üzerinde tartışmaya başladı.
Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı ça-
tışmaya dönüştü. Birbirini kurşun yağmu-
runa tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun
çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Sesleri duyarak evlerinden çıkanlar,
yaralıların yardımına koştu. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile
çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 kardeş öldü

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet
Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahale-
lere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını
kaybetti. Kuzenleri Ali Mumcu'nun ise ya-
ralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesine giderek teslim ol-
duğu öğrenildi. Çıkan silahlı çatışma sonu-
cunda, sokak üzerinde bulunan bina ve
araçlarda kurşun izleri olduğu görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ALLAH BUYUK!

Eyüpsultan'da aralarında husumet
olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak
ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya
dönüştü. Birbirlerine ateş açan 
kuzenlerden 2 kardeş hayatını 
kaybederken kuzenleri ise yaralandı

Ölümden
döndü

sultangazİ'de motosikletli
kurye, şerit değiştirmek isteyen
bir başka aracın çarpması so-

nucu sürüklenerek yolcu otobüsünün al-
tına girdi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara
almadan atlatırken, kaza anı güvenlik ka-
merasına yansıdı. Uğur Mumcu Mahallesi,
Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat
11.30 sıralarında motosikletli kurye Sinan
Almak, aynı yönde giden bir başka aracın
aniden şerit değiştirerek motosikletine
çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklene-
rek yolcu almak için durakta duran İETT
otobüsünün altına girdi. Sinan Almak, ka-
zayı yara almadan atlatırken, kaza bir iş ye-
rinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Sahil yolunda 
trafik durdu

sarıyer, Tarabya'da kullanıl-
mayan boş baraka alev alev
yandı. İtfaiye ekiplerince söndü-

rülen yangın anları cep telefonu kamerasına
yansıdı. Yangın nedeniyle Tarabya sahil yo-
lunda trafik durma noktasına geldi. Yangın,
saat 17.30 sıralarında Tarabya Mahallesi
Haydar Aliyev Caddesi ile Hamam Yokuşu
Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan kullanıl-
mayan boş bir barakada çıktı. Henüz belirle-
nemeyen nedenle bir anda barakadan
yükselen alevleri görenlerin haber vermesi
üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri
sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa
sürede söndürülen yangın nedeniyle Ta-
rabya sahil yolunda trafik durma noktasına
geldi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep
telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili
incelemeler devam ediyor.

Kırmızı saplı
bıçak olayı!
Arnavutköy'de aynı gün içinde iki eve giren ve gasbettikleri kişilerden birini
bıçakla ağır yaralayan Afgan uyruklu 8 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay anında
yüzleri maskeli olan gaspçıları ele veren detay ise gasbettikleri kişiyi yaralarken
kullandıkları kırmızı saplı bıçak oldu. Kırmızı saplı bıçak şüphelilerin kaldığı eve
yapılan baskında ele geçirilirken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 18 Temmuz
günü Arnavutköy
Adnan Menderes Ma-

hallesi'nde yaşandı. İddiaya göre,
Afgan uyruklu Enayatullah Ba-
burzi ve Akmal Alemi, evlerine
gelen yüzleri maskeli 8  kişi tara-
fından darbedilerek, bir adet cep
telefonu ile 10 bin lira paraları
gasbedildi. 2 Afgan durumu
hemen komşularına bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay ye-
rine gelen polis ekipleri  2 Afgan
uyruklunun ifadesini aldı. Afgan-
lar, evlerinde oturdukları sırada
yüzleri maskeli 8 kişinin kapıla-
rını çaldıklarını ve kapıyı açar
açmaz kendilerine saldırdıklarını

söyledi. 2 Afgan'ın 5'er bin lira
parasını ve bir adet cep telefo-
nunu gasp ederek kaçan 8 kişinin
aynı gün içerisinde Haraççı Ma-
hallesi'ndeki başka bir eve daha
girdiği ihbarı yapıldı. Girdikleri
evde bulunan bir Afgan'ı gasp
eden ve bıçakla ağır yaralayan
gaspçıları ele veren ise kullandık-
ları kırmızı saplı bıçak oldu.

Operasyon düzenlendi

Her iki gasp olayını da derinle-
mesine araştıran Arnavutköy
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, hastanede ifa-
desini aldıkları mağdurlardan
Muhammedullah Muhamme-

dullah'ın evine yüzleri maskeli 8
kişinin girdiğini, kendisini bıçak-
layan kişinin elinde kırmızı saplı
bir bıçak olduğunu söyledi. Her 2
gasp olayın da birbiri ile benzer-
lik gösterdiğini fark eden polis
ekipleri, Adnan Menderes Ma-
hallesi'ndeki bir eve operasyon
düzenledi. Operasyonda evde ya-
pılan aramalarda kırmızı saplı
bıçak da bulundu. Gözaltına alı-
nan 6 kişiden 2'si, gasp edilen
Enayatullah Baburzi ve Akmal
Alemi tarafından teşhis edildi.
Mağdurlar tarafından teşhis edi-
len Afgan uyruklu şüpheliler
Omar Masud ve İmran Khan
Niyazi adliyeye sevk edildi. 

Tarihi kaçıramadılar!
Fatih Kapalıçarşı'da 3 bin 248 adet tarihi eseri satmak isteyen
kişi suç üstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen
tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık Suç-
larıyla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'da
Geç Neolitik, Helenistik Dönem,
Roma İmparatorluğu-Bizans, Bey-
likler, Selçuklu ve Osmanlı Döne-
mi'ne ait olabileceği değerlendirilen
tarihi eserleri satmak isteyen kişiyi
dün suçüstü yakaladı. Şüphelinin
yanında getirdiği valizde yapılan
aramalarda, bin 146 bronz, 2 altın
olmak üzere toplam bin 148 sikke,
60 çeşitli form ve ebatlarda yüzük,
20 çeşitli form ve ebatlarda bü-
yüklü küçüklü haç biçimli obje, 310
çeşitli form, biçim ve ebatlardan
oluşan muhtelif objeler, 490 çeşitli

form ve ebatlarda polikrom (çok
renkli) birbirinden farklı bir araya
getirilmiş kombin edilmiş 4 farklı ip
üzerinde yer alan boncuk dizisi
(Roma İmparatorluk, Geç Roma /
Erken Bizans Dönemi), bin 220
farklı renk, biçim, boyut ve malze-
melerden büyüklü küçüklü işlenmiş
olmak üzere boncuk benzeri tipi
obje olmak üzere toplam bin 148
sikke ve 2 bin 100 objeden oluşan 3
bin 248 tarihi eser ele geçirildi. Ele
geçirilen eserler İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde
sergilendi. Gözaltına alınan şüphe-
linin İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü
öğrenildi.



T arım ve hayvancılığa yönelik projele-
riyle nam salan Silivri Belediyesi, üreti-
cileri desteklemeye devam ediyor.

Silivri Belediyesi, 2019 yılında başlattığı ‘Çift-
çiye Tohum Desteği Projesi’nin devamı olarak
ürettiği tohumluk arpaları, Değirmenköy Ma-
hallesi’nde düzenlediği ‘Yerli ve Milli Tohum-
luk Arpa Dağıtım Töreni’ ile üreticilere
dağıtmaya başladı. Törende 250 çiftçiye top-
lamda 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Maddi
değeri 300 bin TL olan tohumluk arpalar ile
çiftçiler 2 bin 500 dönüm araziye ekim yapabi-

lecek. Ürünleri traktörleri ile teslim alan ve
mutlulukları gözlerinden okunan üreticiler, ya-
pılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile
getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’a teşekkür etti.

Destek devam edecek

Silivri Belediyesi, daha önce ekilip biçilmeyen,
atıl durumdaki 1.000 dönüm belediye arazi-
sine yaptığı Seymen marka tohum ekiminden
elde ettiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk ar-
paları, toplamda 1.500 çiftçiye 200’er kiloluk
dilimler halinde dağıtıyor. Çiftçilere yapı-
lan bu desteğin karşılığı ise yaklaşık 1,5
milyon TL. Silivrili üreticiler bu ürün-
lerle 15 bin dönüm araziye ekim ya-
pabilecek ve ekimlerden elde ettiği
7 bin 500 ton civarında ürünü ye-
niden tohumluk olarak kullana-
bilecek. Böylece Silivri Belediyesi
üreticilerin yaklaşık 20 milyon
TL ciro etmesine imkân sağla-
mış olacak.

Belediyelere örnek oldu

Törenin açılış konuşmasını
yapan Trakya Tohumcular Der-
neği Başkanı İbrahim Toruk, "To-
humun milli olması her şeyin
başında geliyor. Üretim yapmayan
milletlerin ne durumda olduğumu da
hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle üretim
yapmak zorundayız ve üretim yapmanın da
temeli tohumculuktur. Bugün burada dağıtı-
lacak olan tohum çeşidimiz Türk mühendis-
lerinin Trakya’da geliştirdiği, ismini de
Silivri’de bulunan Seymen Köyü’nden almış
yüzde 100 yerli ve milli bir üründür. Seymen
tohumu konusunda Belediye Başkanımız
Sayın Volkan Yılmaz’ın destekleriyle çok yol
aldık. Gittiğimiz her yerde Silivri Belediyesinin
çalışmalarını bütün belediyelere örnek gösteri-
yoruz. Birçok belediyenin yanı sıra büyükşehir
belediyeleri de Başkan Yılmaz’ın peşinden gi-
derek bizimle birlikte çalışmaya başladı" ifade-
lerini kullandı.

Milli tohum ektik

Tohum dağıtım törenindeki konuşmasına,
“İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne an-
lama geldiğini çok iyi analiz etmeli ve bu coğ-
rafyada yaşamamızın bir anlamı olduğunun
farkına varmalıyız" diyerek başlayan Başkan

Yılmaz, "İlçemiz Türkiye’nin en
verimli topraklarına sahip. Biz
Silivri’de yola çıkarken ‘Marka
Kent Silivri’ dedik. Marka kent
yolunda en önemli parametre-

lerden birinin de bu şehrin tarım potansiyeli-
nin olduğunu söyledik. İlçemizin üzerine seril-
miş ölü toprağını süpürmemiz gerektiğini,
silkinmemiz gerektiğini ve üretmemiz gerekti-
ğini ifade ettik. Ayrılmaz bir bütün olan turizm
ile sanayi ile tarım ile Silivri’yi refah seviyesinin
arttığı, mutlu insanların yaşadığı, tercih edilen
bir kent yapmak
adına

yola çıktık. Bu anlayışla; geçtiğimiz yıl Siliv-
ri’de hiç ekilmeyen, dikilmeyen 350 dönüm be-
lediye arazisine yerli ve milli, sertifikalı arpa
tohumu ektik. Hasat ettiğimiz 120 ton arpanın
tamamını 200’er kiloluk dilimlerle 600 çiftçi-
miz ile paylaştık. Bu yıl çıtayı ve ufku daha da
öteye taşıyarak; 2 bin 500 dönüm belediye ara-
zimizi ziraat ve tarım faaliyetleri ile üretime ka-
zandırdık. Bu arazilerin 1000 dönümüne
Seymen marka yerli ve milli, sertifikalı tohum
ektik. Bu ekimin ardından 700 ton civarında
ürün elde ettik. Bugün Değirmenköy Mahalle-
mizde 50 ton tohumluk arpanın dağıtımını
gerçekleştiriyoruz. Toplamda 1.500 çiftçimize
200’er kiloluk dilimler halimde tohumluk arpa
hediye edeceğiz. Çiftçilerimiz aldıkları tohum-
lar ile 15.000 dönüm araziyi ekerek üretime ka-
zandırabilecek. Buradaki amacımız üretimden
vazgeçmek üzere olan veya üretmekte zorla-
nan çiftçimizi üretime, üretmeye teşvik etmek.

Biz ürettikçe, ürettiklerimizi de birbirimizle
bölüştükçe bu topraklarda daha huzurlu ve
refah içinde yaşarız. Silivri Belediyesi olarak
üretmeye, üretken belediyecilik anlayışıyla da
ürettiğimizi Silivri’nin güzel çiftçileri ile paylaş-
maya devam edeceğiz" dedi.

Kim ne derse desin!

Silivri Belediyesinin bu yıl gerçekleştirdiği ve
üreticiler tarafından yoğun ilgi gören saman

dağıtımı hakkında yapılan ‘abartılıyor’
yorumu hakkında konuşan Başkan

Yılmaz, "Bu yıl bildiğiniz gibi üre-
ticilerimize 50 bin balya saman

dağıtıyoruz. Bazıları ‘Silivri
Belediyesi ne kadar abarttı,

alt tarafı bir saman dağıtı-
yor.’ diyor. Bu yorumu
yapanlara şunu sormak
istiyorum; 50 balya sa-
manı ahırının önüne
getirdiğimizde gözün-
den yaş akan 70 yaşın-
daki teyzeyi
anlayabiliyorlar mı?
Kim ne derse desin, ne

yaparsa yapsın; biz, bu
topraklardan gönlünü hiç-

bir zaman ayırmamış eli
nasırlı çiftçi kardeşlerimizi,

üreticilerimizi desteklemeye
inatla ve kararlılıkla devam ede-

ceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaçak yapıları yıkacağız

Konuşmasında verimli arazilere
yapılan kaçak yapılara da değinen
Başkan Yılmaz, "1960’lı yıllarda

başlayan köyden kente göç şimdi tersine dön-
meye başladı. Bu da tarımla iştigal eden arazi-
lere bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi veya hafta
sonu kaçış evi yapılması sorununu ortaya çı-
karıyor. Biz bu tersine göçten tarım toprakla-
rını, orman ve hazine arazilerini korumak
durumundayız. Çünkü bu topraklar bizim na-
musumuz. Buradan bir kez daha belirtmek is-
tiyorum; kartvizitinde ne yazarsa yazsın,
amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun tarım
arazisine, hazine arazisine, orman arazisine
yapılan kaçak yapıları tek tek yıkacağız" diye
konuştu.
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Silivri Belediyesi, kendi arazisine ektiği bin dönüm yerli ve milli tohumluk arpayı hasat etti. 1 buçuk
milyon TL değerindeki tohumluk arpa, bin 500 çiftçiye törenle dağıtılmaya başladı. Dağıtım töreninde
konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kaçak yapılaşma sorununa değinerek, "Tarım topraklarını,

orman ve hazine arazilerini korumak durumundayız. Çünkü bu topraklar bizim namusumuz. 
Kartvizitinde ne yazarsa yazsın, orman arazisine yapılan kaçak yapıları tek tek yıkacağız" dedi

BU TOPRAKLAR 
NAMUSUMUZDUR! Zor da olsa 

başardık!
22’inci kez gerçekleşen Uluslararası 
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali Büyükçekmece’de görsel şölen
yaşattı. Festival kapsamında gerçekleşen
sergi açılışan aktılan Hasan Akgün, "Bu
festivali geçen sene ve bu sene zor
şartlarda da olsa yapmayı başardık.
Başarmaya devam ediyoruz" dedi

UlUslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivali renkli
dans gösterileri, kukla gösterileri ve

müzik dinletileri ile Büyükçekmeceliler tarafından
büyük ilgi gördü. 22 senedir devam eden Uluslar-
arası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali’nde "Hurda Metal Heykel", "Velvet Art", "Cam
Üfleme Sanatı-Opalin Objeler Sergisi" ve "Zaman
Zaman Saat Koleksiyonu" sergilerinin açılışı Büyük-
çekmece Belediyesi Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün tarafından gerçekleştirildi. Sergileri tek tek zi-
yaret eden Başkan Akgün festivale katkılarından do-
layı tüm sanatseverlere teşekkür etti. 

Başarmaya devam ediyoruz

Başkan Akgün açılış konuşmasında, "Sevgili sanatse-
verler, sevgili Büyükçekmece halkı ve 65 ülkenin tem-
silcileri olarak bu zor şartlarda Büyükçekmece’de
22’inci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali’nde bir araya gelen dostlar hepiniz
hoş geldiniz" ifadelerini kullanarak, "Zor şartlara
rağmen hem 2021’de hem de 2020’de uluslararası
oyun kazanan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festi-
vali’nin kesintiye uğramadan devam etmesini sağla-
mak için Dünya Festivaller Birliği’nin CIOFF ve
FIDAF’ın koyduğu ölçülerde ve Dünya Sağlık Teşki-
latı’nın ülkemizdeki bilim kurullarının koymuş olduk-
ları prensipler içerisinde bu festivali geçen sene ve bu
sene zor şartlarda da olsa yapmayı başardık. Başar-
maya devam ediyoruz. Bunun altındaki imza önce
ülkelerinden kalkıp bu zor şartlarda buraya gelenlere
aittir. Sonra Büyükçekmece ailemin, sonra da Sivil
Toplum Kuruluşları ve Büyükçekmece Belediye çalı-
şanlarına ve Meclis üyelerimize hepimize aittir. Bu
nedenle emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. 

Sosyal mesafeye dikkat

Başkan Akgün herkesin maske ve sosyal mesafe ko-
nusunda dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Tak-
sim Meydanı’nda başlattığımız festivalin resmi
açılışını akşam yapacağız. Bu süreç içerisinde herke-
sin önce kendini korumasını diliyorum. Sosyal me-
safe ve maske asla ihmal etmeyiniz. Çünkü şartlar
ağırlaşıyor. Misafir sayımız her sene olduğu gibi 2
bin kişi değil. 400, 350 kişi. Bu nedenle işimiz daha
kolay" diye konuştu. 

3 bin 358 aileye 
kıyafet yardımı
Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı’ndan
bu yılın 7 ayında 3 bin 358 aileye
toplam 24 bin 100 adet ayakkabı ve
giysi yardımı yapıldı. Mevsime göre
değişiklik gösteren ürünler arasında en
çok tercih edilenlerin başında çorap,
pantolon, kazak ve gömlek geliyor

Bağcılar’da yaşayan maddi durumu
kötü ailelerin yazlık ve kışlık ihtiyaçları
yılda iki kez Bağcılar Belediyesi Hayır

Çarşısı tarafından karşılanıyor. Çarşıdaki ürünlerin
tamamı yeni ve hepsi de hayırseverler tarafından ba-
ğışlanıyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler, Bağcı-
lar Belediyesi’nde aldıkları belgeyle bu imkandan
yararlanıyor. Hayır Çarşısı’nda kişi başına verilen
100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaşlar, kendilerine
verilen puan karşılığında erkek, kadın, çocuk, sünnet
kıyafetleri ve ayakkabı çeşitlerden dilediğine sahip
oluyor.

Sünnet kıyafeti de veriliyor

Yılın her dönemi yoğun ilgi gören çarşıdan 2021 yılı-
nın 7 ayında 3 bin 358 aile yararlandı. Dağıtılan 24
bin 100 ürün arasından en çok tercih edilen 4 bin 24
adet ile çorap, 3 bin 671 adet ile pantolon ve 2 bin
869 adet ile kazak geliyor. 

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NDEN TÜRKİYE’DE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ TOHUMLUK ARPA DESTEĞİ

TEK KURUŞ KÂR 
BEKLEMİYORUZ

SİLİVRİ BİRİNCİ SIRADA

Silivri Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştiri-
len tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili bilgi
veren Volkan Yılmaz, "Biz, hemen yanı başımız-
daki 15 milyon nüfuslu İstanbul’un gıda deposu,
tarım ambarı, hayvancılık merkezi olabilecek
kapasitedeyiz. Bu anlayışla belediyemize ait ekil-
meyen, dikilmeyen toprak kalmaması adına çok
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl 500 dönüm
arazimize buğday ektik. Geçtiğimiz yıl 75 dönüm
belediye arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden
yaklaşık 10 ton yağ elde ettik ve bunları 5’er kilo-
luk tenekelerle 2 bin ailenin, fakirin fukaranın, ga-
ribin gurebanın mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise
500 dönüme ayçiçek ektik. Ekimden elde edece-
ğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk
tenekeler halinde 10 bin ailenin evine yardım ola-
rak ulaştıracağız. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü-
müzün ürettiği 50 bin adet fideyi çiftçilerimize
bedelsiz dağıttık. Özellikle küçük ölçekli hayvancı-
nın kaba yem ihtiyacını desteklemek amacıyla 75
dönüm arazimize mısır ektik. Bu mısırı silajlayıp,
torbalayıp 500’er kiloluk dilimler halinde bin
küçük ölçekli hayvancımıza ücretsiz olarak dağıt-
mayı planlıyoruz" dedi. 

Arazilerimizi ekiyoruz

"4 farklı üzüm çeşidi ektik. Göreve geldiğimizde
atıl durumda bulunan kovanları üretime kazandı-
rarak 500 kg. bal ürettik" diyen Yılmaz, "Trakya
Tohumcular Derneği, Namık Kemal Üniversitesi
ve Tekirdağ Valiliği ile iş birliği yaparak 8 farklı
yerli ve milli ayçiçek tohumunun deneme ekimini
gerçekleştirdik. Bu yıl tarımsal üretime desteği-
miz yaklaşık 7 milyon TL olacak. Biz Silivri’nin bir
tarım kenti olmasının Türkiye ekonomisine çok
büyük katkı sunacağından hareketle; Silivri’deki
çiftçiye öncü olmak, önder olmak, nefes olmak
adına Silivri’deki arazilerimizi ekiyor, dikiyoruz.
Elde ettiğimiz ürünleri de Silivri’deki
yaşayan çiftçilerimizle paylaşıyoruz.
Bu çalışmaları yaparken belediyemizin
kasasından para çıkarmıyor, kasaya da
tek kuruş para koymuyoruz. Yani bura-
dan bir kâr beklentimiz asla olmuyor.
Beklentimiz; üretmekten vazgeçen
veya darda, zorda olan çiftçinin, hay-
vancının yanında olmak, onlara yalnız
olmadıklarını hissettirmek. Bu duygu
ve düşüncelerle tamamen sosyal
amaçlı, üretim amaçlı yaptığımız pro-
jelerimize destek olan mesai arkadaş-
larıma, katkı sunan tüm tarım
paydaşlarına, bizimle her zaman el ele
yürüyen çiftçi kardeşlerime teşekkürle-
rimi sunuyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a
emanet ediyorum" diye konuştu.

Toruk’un ardından kürsüye gelen İstanbul İl
Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif
Koca, “Bugün sizlerle arpa dağıtım töreninde
birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İs-
tanbul bildiğiniz gibi sanayi, ticaret, hizmet
sektöründe Türkiye’nin en gelişmiş ili. Bu ne-
denle sanki tarım yokmuş gibi algılanıyor
ama İstanbul aynı zamanda tarım şehri. Veri-
lere baktığımız zaman kanolanın üretiminde

5. ayçiçeğinde ise 12. sırada. İstanbul; üre-
timi, bereketli toprakları ve siz aydın çiftçi-
siyle hububat üretiminde de önemli bir
noktadadır. Yaklaşık 740 bin dekar alanda bir
ekim yapılıyor ve hububat üretiminin yüzde
60'ı da Silivri'de gerçekleştiriliyor. Yine aynı
şekilde arpanın üretiminde de yüzde 60 ile
Silivri, İstanbul genelinde 1. sırada. Tarımsal
üretimin başlangıcı olan tohum tüm dünyada

kritik ve stratejik bir öneme sahip. Ben bu ne-
denle çiftçilermize destek veren Silivri Bele-
diye Başkanımız Volkan Yılmaz’a yapmış
oldukları bu güzel çalışmadan dolayı teşek-
kür ediyorum. Tohumluk arpalarımızın çiftçi-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BİRLİKTE 
DAĞITTILAR

Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Ahmet Mucip Gökçen, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İstanbul İl

Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Sarı Tohumculuk Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, siyasi parti

temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar
katıldı. Konuşmaların ardından Kaymakam Partal ve Başkan Yılmaz, ilk tohum-
ları çiftçilerin traktörlerine protokol üyeleri ile birlikte dağıttı. Daha sonra çevre

esnafını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Değirmenköy’de belediye tarafından
saman dağıtımı yapılan besicilerle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.



GÜNLÜK pozitif vaka sayısının 20
binlere dayandığı bu günlerde bay-
ram sonrası etkinin henüz bu sayı-

lara yansımadığı, çok hızlı yayılan Delta
varyantı nedeniyle önümüzdeki günlerde bu
sayının da katlanacağı konuşulurken, iki doz
aşısını tamamlayanların oranı ise halen yüzde
50'ye dahi ulaşmadı. Böyle giderse Temmuz-
Ağustos aylarının çok sıkıntılı geçebileceğini ve
özellikle Delta varyantın hızının kesilebilmesi
için iki doz aşılamanın ve kişisel korunmayı
sürdürmenin daha da önem kazandığını söyle-
yen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Ku-
rulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mik-
robiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Serap Şimşek Yavuz, Demirören Haber
Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Hem
İstanbul'da hem de ülke genelinde ciddi bir
artış olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, "Hem
test pozitiflik oranında hem başvuru sayısında
ciddi artış var. Bizim kendi merkezimizde test
pozitiflik oranı yüzde 10'u buldu neredeyse.
Çok yüksek bir oran bu. Herkesin, özellikle aşı-
sız olanların, kalabalık ortamlara girmemesini,
iki doz aşısı tamamlanana kadar özellikle ka-
palı ortamlarda bulunmamasını tavsiye ediyo-
rum" dedi.

Ölüm oranları düşük

En az yüzde 25 oranında iki doz aşılamayı ta-
mamlamış olan ülkelerde ölüm oranlarının
dramatik bir şekilde düştüğünü vurgulayan
Prof. Dr. Yavuz, "Mesela Delta pikini bizden
önce yaşayan İngiltere'de vaka sayıları 50 bin-
leri buldu. Ama ölüm oranları gerçekten çok
çok düşük. Türkiye'de çift doz aşılanma oranı
eğer yüzde 50 olsaydı, daha rahat olabilirdik.

Ama şu anda yüzde 25'lerdeyiz. O kadar rahat
olamıyorum, yani sistem zorlanmaz, hastane-
lerde sıkıntı yaşamayız diyemiyorum maalesef.
O nedenle Temmuz-Ağustos boyunca aşılan-
manın yanı sıra bireysel önlemlerin de çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Delta'ya etki
edebilmesi için herkesin iki doz aşısını olması
gerekiyor. Aşılar çok çok etkili. En en önemlisi
de ağır hastalığı ve ölümleri engellemekti ve
yüzde 90'lara varan etkinliği var bu konuda aşı-
ların" şeklinde konuştu.

Herkes aşılı olmalı

Elimizde etkili aşılar olduğu halde iki doz aşı-
lanma oranlarında istediğimiz noktaya ulaşa-
madığımızı söyleyen Prof. Dr. Serap Şimşek
Yavuz, aşı zorunlu olmalı mı tartışmalarına da
kesin bir dille yanıt verdi. Prof. Dr. Yavuz şun-
ları söyledi: "Herkesin aşılı olmasını istiyoruz,
gerçekten bunu ikna ederek yapmak en güzeli.
Ama şu anda acil bir durum var. Delta çok bu-
laşıcı ve elimizde aşı da var. Bu nedenle hızla
bizim aslında aşılanmayı artırmamız gerekiyor.
Belli meslek gruplarında aşının zorunlu olması
gerektiğini düşünüyorum ben. Öğretmenler,
sağlık çalışanları gibi… Bunlarda kesinlikle zo-
runlu olması lazım. Sosyal ortamlarda bulun-
mak isteyenler için ise diyelim ki toplantı
yapacak, kongre yapacak, konser yapacak ya
da restoranlara girecek, ki Türkiye'de zaten res-
toran sahipleri de bunu istiyor, ya aşı kartını ya
da son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR
testini gösterme zorunluluğu olacak. Ancak bu
şekilde toplu ortamlara girebilmeliler. Şu aşa-
mada biz bu önlemleri almazsak yine Eylül
geldiği zaman okulu nasıl açacağız diye kara
kara düşünüyor olacağız. Bireysel özgürlük
olarak düşünülemez artık bu. Çünkü toplu-

mun her şeyi buna bağlı. Belli yerlerin kapatıl-
ması gerekiyor, çok büyük ekonomik kayıplar
oldu, okulları açamıyoruz."

Sürekli tarama yapılmalı

Ne olursa olsun bu yıl artık eğitimin kesin
olarak devam etmesi gerektiğini vurgula-
yan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz,
bunun için gereken şartları da şöyle sı-
raladı: "Bir, hızla aşı olması lazım
toplumun. Diğeri de okullarda hızlı
testlerle sürekli olarak tarama yap-
mak gerekli. 
Ayrıca altyapı olanaklarının dü-
zeltilmesi gerekiyor. Yani hava-
landırma olanakları kötü olan
okullarda bunun düzeltilmesi
gerekiyor. Bu üçünü aynı
anda yapmazsak, eğitimi
başlatalım diye tutturur-
sak da devam ettirmemiz
mümkün değil. Bunu
da şu anda, tam yaz
aylarındayken, şimdi-
den yapmamız gere-
kiyor bu
hazırlıkları." DHA

27 Temmuz 2008'de İstanbul
Güngören'deki Menderes Cad-
desi'nde çöp kutusuna bırakılan

iki bombanın patlatılması sonucu hayatını
kaybeden 17 vatandaş için, isimlerinin yazılı
olduğu anıtın önünde anma töreni düzen-
lendi. Şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarının
katıldığı törende acılar hala dün gibi tazeydi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan
törende, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu,
dua edildi.

Omuz omuza olmalıyız

Törene Güngören Kaymakamlığı'na vekale-
ten Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan

katıldı. Eldivan hayatını kaybeden vatandaş-
ların ailelerine baş sağlığı dileyerek, “Bin yıldır
Anadolu topraklarında o kadar çok şehit ver-
dik ki ayağımızı bastığımız her toprakta şühe-
danın kanları var. Bu topraklarda yaşamanın
da bir bedeli var. Birlik beraberliğimizi boz-
mamamız lazım. Çocuklarımızı birlik bera-
berlikle sırt sırta, omuz omuza yetiştirmemiz
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anılarına sahip çıkacağız

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin
Demir ise “Ülkemiz için, milletimiz için can-
larını feda eden tüm kahraman şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan patla-

mada vefat eden şehitlerimize de Allah'tan
rahmet diliyorum. Acılarımızı 13 yıl geçme-
sine rağmen unutmuyoruz. Şehit olan kar-
deşlerimizin anısına sahip çıkacağız. Şehitlik
bizim için ölmek demek değil. Biz şehitlerin
ölmediğine inanan, yaşadığına iman eden bir
dinin mensuplarıyız. Şehitliği arzulayan, yü-
celten bir milletin evlatlarıyız. Biz onların kah-
ramanlığı sayesinde huzurla yaşadığımızı
farkındayız. Minarelerimizden ezan eksilmi-
yorsa, milletimiz geleceğe umutla bakabili-
yorsa, Türkiye hedeflerine doğru emin
adımlarla yürüyebiliyorsa işte bu kahraman-
ların fedakarlıkları sayesindedir” diye 
konuştu. DHA

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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Rahatladın mı 
hoca efendi!

S on zamanlarda dinimize zarar veren o kadar
abuk sabuk laflar eden insanlar türedi ki,  hiç bi-
rini dikkate almamak lazım. Onlar Allah'ı kandı-

rarak kime yalakalık ediyorlarsa varsı yollarına devam
etsinler.

Ayasofya'nın açılışında Diyanet başkanı ülkemizin
kurucusu Atatürk'ten bahsetmedi, hatta hakaretimsi
laflar etti, sonrasında , “Söylediklerim yanlış anlaşıldı
ben öyle demek istemedim” falan filan deyip pişmanlı-
ğını dile getirdi.

Sonra o güzel mabede Boynukalın hoca efendiyi ge-
tirdiler o da kendine göre bir takım abuk subuk laflar
etti, dini kendine göre yorumladı, toplumdan tepkiler
aldı vee gitti.

Sonra başka biri çıktı kürsüye. Mustafa Demirkan, o
da kendini hocalardan ve alimlerden saydı, Atatürk’e
hakaret ederek birilerine yaranmayı yamanmayı sür-
dürdü. Diyanet başkanı buve bunlar gibilerine bir şey
deyip yapmadığı için bu tür türemelerin abuk sözleri
sürüp gidiyor.

Örnekleri çoğaltmak mümkün ama son olarak bayan
voleybol takımımız Tokyo Olimpiyatlarında son olumpi-
yat şampiyonu Çin’i 3-0 yenince Ulusça gururlandık,
sevindik. Hatta Cumhurbaşkanı kızların kaptanını ara-
yıp memnuniyetini belirtip başarılarının devamını diledi
maçı izlediğini ve bundan sonraki maçları da izleyece-
ğini belirtti.

Tüm bu mutlulukların arkasından daha önceleri de
abuk subuk laflar ettiği için açığa alınan ve sonrasında
görevine Samsun Aşıkkutlu Eğitim merkezinde devam
eden İhsan Şenocak adında biri çıkıp yine ahmakça
abuk, subuk laflar edip, kızları hedef gösterdi. Maça
öyle çıkmamalıymışlar gibi lüzumsuz ve gereksiz, üs-
tüne lazım olmayan ve kendinin zurnanın son deliği ol-
duğunu bilmeyen biri olarak gereksiz hatta, bizleri
gururla temsil eden ve göğsümüzü kabartan başarılara
imza atan kızlarımızı aşağıladı.

İhsan efendi kızlarımızın oraya gitmeleri bile büyük
başarı iken, orada maça senin içi boş olan kafanla nasıl
çıkmalıydılar?

Şalvar mı,yoksa çarşaf mı giymeliydiler? Ama o
zaman o oyununun anlamı kalmazdı.

Yoksa Taliban kafasıyla oralarda ne işleri var mı?
Geç bunları hoca efendi geç. Sen önce gerçek islamı

temsil ettiğini sanıyorsan temsil ettiğin dinin esaslarını
öğrensen iyi olur. İslam, hoşgörü, sevgi, saygı, insan
haklarını koruyan, ulusal birlik ve beraberliğin olmasını
gerektiren bir dindir. Sen bu Taliban düşünceli kafanla
Afganistan da büyük başarılara imza atabilirsin. Bence
orada olmalısın.

Yöneticilerimiz de “Bizim taliban ile ters düşen bir
yönümüz yok” dedi ama bizim o kafayla bir arada
olma şansımızda yok ve bir arada olma ihtimalimizde
yok. Laik ve demokrat Türkiye Cumhuriyeti devam et-
tiği sürece de olmayacak.

Evet İhsan efendi, bilmem anlatabildim mi.
Ayrıca gözün aydın kızlarımız İtalya’ya yenildi.

Büyük bir ihtimalle sevinmişsinizdir. Bizler yenilmiş ol-
salar da bizleri orada temsil ettikleri için kızlarımızla
gurur duyuyor ve duymaya da devam edeceğiz.

Merak ettiğim bir husus var. Diyanet bu ve bunun
gibi kendini hoca sayanlara neden ödün veriyor ve
neden bizlerden alınan paralarla bunlara maaş veriyor
anlamak istiyorum. Mesela İhsan efendiye, “Yahu ar-
kadaş sana ne? Sen, spor yorumcusu musun? Sana bu
konuda fikrini soran oldu mu? İslamiyet ayıran değil
birleştiren din olduğunu hatırla” diyen oldumu olacak
mı? Ha arada böyle çatlak sesler çıkarın diye ayrıca
tembih edilmiş olabilirler mi, onu da bilemem. Temen-
nim böyle bir hususun olmamasıdır.

ABD dost mu, düşman mı müttefik mi?

ABD’nin son zamanlardaki tavrını anlamak müm-
kün değil. Biz onları müttefik ve dost bilirken, onların
davranışlarının hiçte öyle olmadığını görüyoruz. Bir ta-
raftan ülkemize asker ve polisimize kast eden terör ör-
gütleri ile mücadelemizi dost ve müttefikimiz olarak
desteklemedikleri gibi, bizim yıllardır mücadele verdiği-
miz ve devletimizin bütçesinin çoğunun harcandığı terör
örgütleri PKK, PYD ve diğer örgütlerle savaşırken, dost
bilinen ABD, savaştığımız terör örgütlerine bizimle baş
etsinler diye modern silahlar veriyor.

Yetmiyor öte yandan Yunan adalarının hemen hepsi-
nin silahlanmasına Lozan Antlaşmasına göre ters olma-
sına rağmen, göz yumup destekledikleri gibi Trakya
sınırımızı baştan sona modern silahlarla donatıyorlar.

Yine S-35 lere ortak olduğumuz halde bizi ortaklık-
tan attıkları gibi üretilen uçaklardan almak için verdiği-
miz 1,5 milyar doların da üstüne yattılar. Biz onlardan
uçaklarımızı ya da paramızı ne hikmetse söke söke
alamıyoruz.

Güngören'de 13 yıl önce ardı ardına patlatılan bombalarla şehit edilen 17 kişi için anma töreni
düzenlendi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Acılarımızı 13 yıl geçmesine rağmen
unutmuyoruz. Şehit olan kardeşlerimizin anısına sahip çıkacağız. Şehitlik bizim için ölmek demek
değil. Biz şehitlerin ölmediğine inanan, yaşadığına iman eden bir dinin mensuplarıyız" dedi
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Yakınlarını kanlı saldırıda kaybedenler ile terörü lanetleyen çok sayıda kişinin şehitlerin
adının yazılı olduğu anıta gül bırakması ve dua etmesiyle anma programı sona erdi.

KUŞLARINA YEM 
ALMAK İÇİN GİTTİ
GERİ DÖNMEDİ!
Patlamada 47 yaşındaki eşi Hayret-
tin Güler'i kaybeden Bengü Güler,
gözyaşlarını tutmaya çalışarak yaşa-
dıklarını paylaştı. Eşinin kuşlara yem
almak için markete gittiğini ve bir
daha geri dönmediğini belirten
Güler, yaşadığı süreci şu sözlerle
anlattı: "Saatler sonra ölüm haberini
bir canlı yayında öğrendim. O
bomba buraya düşmüştü ama yıllar-
dır da evimizin içinde duruyor, yıllar-
dır onunla beraber yaşıyoruz. Kızım
o zamanlar 4 yaşındaydı ve şu an 17
yaşında. Babasının ölümünden 20
gün önce doğum gününü kutlamış-
tık. Çok küçüktü ama şimdi genç kız
oldu. Yıllar ve mücadele etmek çok
zordu. Çocuğum babasının eksikli-
ğini hala yaşıyor. Ben bazen yapa-
madığımı, eksik kaldığımı
düşünüyorum çünkü çocuğumu bu
şekilde büyütmek çok zordu. Sevin-
diğimiz tek bir şey var; bayrağımızın
kırmızısında artık bizim de kanımız
var” dedi.
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Ya aşı kartı ya da PCR test sonucu!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap
Şimşek Yavuz, aşı zorunlu olmalı mı tartışmalarına net yanıt verdi.
Yavuz, "Öğretmenler, sağlık çalışanı gibi belli meslek gruplarında
kesinlikle zorunlu olmalı. Sosyal ortamlara girmek isteyenlere de
ya aşı kartı, ya da son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu 
PCR testini gösterme şartı getirilmeli" dedi

Müsilaj tehdidi devam ediyor
Marmara Denizi'nde yüzeyden temizlenen deniz salyası yani müsilaj 20-30 metre derinlikte

varlığını sürdürüyor, Kuzey Ege'ye akıntıyla yayılan müsilaj deniz çayırlarının ölümüne yol açtı
Marmara Denizi'nde Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sefer-
berlik sonucunda müsilaj yüzeyden

temizlendi. Ancak denizin 20-30 metre derinlikle-
rinde müsilaj halen varlığını sürdürüyor. Dalgıç ve

su altı Serço Ekşiyan'ın su altı görüntülerinde 20-30
metre derinlikte müsilajın halen denizi tehdit ettiği ve

yoğunluğunu sürdürdüğü görülüyor. Görüntülere,
büyük parçalar halinde bulunan müsilajın görüş mesa-

fesini de azalttığı yansıdı.

Deniz çayırları öldü

Akdeniz'in en önemli canlısı deniz çayırları. Oksijen kaynağı
olan bu canlılar, sudaki katı maddeleri çekerek suyu berrak-

laştırıyor, kıyı erozyonunu engelliyor, yavru balıklar ve makro
organizmalara da sığınak görevi görüyor. Kuzey Ege'de çekilen

görüntülerde müsilaj nedeniyle ölen deniz çayırları görülüyor. De-
nizin 5-10 metre arasındaki derinliklerinde ölü deniz çayırlarının

üzerindeki müsilaj dikkat çekiyor. Deniz tabanında etkili olan müsilaj,
çayırların üzerini kaplayarak fotosentez yapmasını engelliyor ve böy-

lece ölümüne neden oluyor. Kuzey Ege'de aynı noktada çekilen 2 fotoğ-
raf ise tehlikeyi gözler önüne seriyor. 2018 yılında çekilen fotoğraftaki
"acetabularia" isimli makro alg olan deniz canlısının renkleri ve suyun
berraklığı göz dolduruyor. Aynı noktada 2021 yılında çekilen diğer fo-
toğrafta ise acetabularianın öldüğü ve suyun müsilaj nedeniyle bula-
nıklaştığı görülüyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deniz Biyoloğu Cem Dal-
yan, "Yüzeyde köpük dediğimiz tabaka gitmiş durumda ve derinlere
doğru gittikçe müsilajın gerilediğini görüyoruz. Ancak son yaptığımız is-
tişareler 20-30 metre arasında hala yapının kendini koruduğunu göste-

riyor. Aslında müsilajın
başından beri aynı şeyi
söylüyoruz; inip 20-30
metredeki müsilajı oradan
kaldırmak değil. Önemli
olan atığı engelleyip, atık
yönetimini doğru yapıp za-
manla sonlanmasını bek-
lemek, başka çare yok”
dedi.  DHA



F ed'in dün başlayan Açık Piyasa
Komitesi toplantısından çıkacak
kararlar ve sonrasında Powell'ın

açıklamaları piyasaların yönü üzerinde
belirleyici olacak Analistler, Fed'in faiz-
lerde ve varlık alım programında değişik-
liğe gitmesinin beklenmediğini belirterek,
önceki toplantıda başlayan varlık alımla-
rının azaltılmasına yönelik tartışmalarla
ilgili yapılacak yönlendirmelerin takip edi-
leceğini söyledi. Karar metni ve Powell'ın
basın toplantısındaki söylemlerinin piya-
salarda oynaklığı artırabileceğine dikkati
çeken analistler, para politikası ve mali
politikaların, artan enflasyon, devam
eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını ve ekonomilerdeki toparlanmaya yö-
nelik belirsizliklerin arasında sıkıştığını
söyledi. Öte yandan dün Uluslararası
Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Gö-
rünüm Raporu'nu güncelledi. IMF, 2021
yılı küresel ekonomik büyüme tahminini
yüzde 6 olarak korurken, 2022 yılı bü-
yüme tahminin yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a
yükseltti. IMF Başekonomisti Gita Gopi-
nath, küresel ekonomik toparlanmanın
devam ettiğini ancak gelişmiş ekonomiler
ile birçok gelişmekte olan ekonomi ara-
sındaki farkın açıldığını ifade etti. Dün
açıklanan şirket finansal sonuçlarının
hisse bazlı hareketleri artırdığı New York
borsasında, dayanıklı mal siparişlerinin
haziranda beklentilerin altında kalması-
nın ardından satıcılı bir seyir izlendi.

Teknoloji şirketleri önplanda

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Mic-
rosoft ve Google'ın ana kuruluşu Alpha-
bet, ikinci çeyrekte net kar ve gelirini
artırsa da bilanço açıklamaları öncesi ka-
panış yapan borsada, teknoloji hisselerin-
deki düşüşler dikkati çekti. Apple, 2.
çeyrekte 81,4 milyar dolar ile rekor gelir
sağlarken, şirketin net karı yüzde 93'lük
artışla 21,7 milyar dolara çıktı. Micro-
soft'un geliri aynı dönemde yıllık yüzde 21
artışla 46,2 milyar dolara ulaşırken, karı
yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yük-
seldi. Alphabet'in geliri ikinci çeyrekte yıl-
lık yüzde 62 artışla 61,9 milyar dolara,
karı yüzde 166 artarak 18,5 milyar dolara
ulaştı. Dün kapanışta Dow Jones endeksi
yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,47
ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kay-
betti. Avrupa tarafında, Kovid-19'un delta
varyantının yayılması, ekonomik topar-
lanma beklentilerine ilişkin endişeleri ar-
tırmaya devam ediyor. Dün İngiltere'de
FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Alman-
ya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64, Fran-
sa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde
0,83 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise
sınırlı da olsa bir önceki günkü yükseliş
eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 artışla
1,1820 seviyesine çıktı. Bugün Japonya'da
öncü göstergeler endeksinin gerilemesi ve
Avustralya'da enflasyonun 2. çeyrekte yıl-

lık yüzde 3,8'e yükselmesininardından
Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleni-
yor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin
neden olduğu endişeler ve Hong Kong
borsasında kote olan Çinli teknoloji şir-
ketleri üzerindeki baskının devam etmesi
pay piyasalarında alımların güçlenmesini
engelliyor. Kapanışa yakın Japonya'da
Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de
Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4
düşüş kaydetti. Yurt içinde, dün tepki

alımlarının güçlenmesi ile pozitif ayrışan
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
yüzde 0,77 değer kazanarak günü
1.359,55 puandan tamamladı. Dolar/TL
ise dün yüzde 0,1 artışla 8,5655'ten kapa-
nış yapmasının ardından bugün banka-
lararası piyasanın açılışında 8,5590
seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bu-
günün veri gündeminde ABD'de dış tica-
ret dengesi ve toptan eşya stokları
verisinin öne çıktığını belirterek, teknik
açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 sevi-

yesinin destek, 1.400 puanın direnç konu-
munda bulunduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
şöyle:
10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası re-
zervler ve döviz likiditesi
15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi
15.30 ABD, haziran ayı toptan eşya ve
perakende stokları
21.00 ABD, Fed'in faiz kararı
21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Po-
well'ın basın toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık,
2018'in başından bugüne

kadar meydana gelen deprem, sel,
yangın gibi doğal afetlerden etkilenen
vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
(SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira
nakdi destek verildiğini bildirdi. Yanık,
yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık
olarak afet ve acil durumlarda etkile-
nen vatandaşların en kısa zamanda
normal yaşantısına dönmesi için psi-

kososyal destek hizmetleri ile sürekli
sahada olduklarını belirtti. Doğal
afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi aile-
lere yardımların SYDV'ler aracılığıyla
titizlikle ulaştırıldığını vurgulayan
Yanık, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi,
30 Ekim 2020 İzmir depremi ve 13
Temmuz'da Rize'de başlayarak Art-
vin'i de etkileyen sel felaketi başta
olmak üzere, yaşanan doğal afetler
sonrası ihtiyaç sahibi hanelere her
zaman destek olduklarını kaydetti.
Yanık, Afet/Acil Durum Yardımları

kapsamında, vatandaşlara yardım eli
uzatmaya devam edeceklerini aktara-
rak "2018 yılının başından bugüne
kadar meydana gelen deprem, sel,
yangın gibi doğal afetlerden etkilenen
vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
(SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira
nakdi destek verdik. Doğal afetlerden
etkilenen vatandaşlarımız için tüm
kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve
temel gereksinimlerini karşılıyoruz."
ifadelerini kullandı.
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Bakanlık afetler için destek açıkladı
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Küresel piyasalar negatif bir
seyir izlerken, gözler bu
akşam açıklanacak ABD
Merkez Bankası'nın (Fed)
kararları ve Fed Başkanı
Jerome Powell'ın basın
toplantısına çevrildi.

6 milyarlık seyahat

harcaması
Yerli turistlerin ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira olarak gerçekleşti

türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin
"Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Buna
göre, yılın ilk 3 ayında yurt içinde 6 milyon 955 bin

kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme
kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 artarak 8 milyon 309 bin olarak
gerçekleşti.Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 36 bin ge-
celeme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5, seyahat başına ya-
pılan ortalama harcama ise 732 lira olarak kayıtlara geçti.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının
tutarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
49,7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira oldu. Seyahat har-
camaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu
harcamaların yüzde 95,8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin li-

rayla kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 253 milyon 568 bin
lirayla paket tur harcamaları oluşturdu. İlk çeyrekte yapılan se-
yahat harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre değişimi
incelendiğinde, en fazla artış yüzde 362,2 ile seyahat öncesi ya-
pılan harcamalarda, yüzde 136,8 ile konaklama harcamala-
rında ve yüzde 119,3 ile sağlık harcamalarında görüldü.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seya-
hatler yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile
"gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 7,4 ile "sağlık" izledi. Bu dönemde
seyahate çıkanlar 50 milyon 258 bin geceleme sayısı ile en çok
"arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre
geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 56 bin geceleme ile
"otel" yer alırken, "kendi evi" 3 milyon 682 bin geceleme sayısı
ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

tBB'den yapılan duyuruda, Rize, Artvin ve
Düzce illerinde meydana gelen sel felaketi ne-
deniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rah-

met, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa
dilendi. Birlik Yönetim Kurulu'nun, afet bölgesinde yaşa-
nan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunul-
ması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak
sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin
sağlanması konularını görüştüğü aktarılan duyuruda,
şunlar kaydedildi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan
önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda yönetim kurulumuz tarafından, felaketin
bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz
kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen müşterilerin
talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenme-
sinde, ertelenmesinde ve kendilerine finansman olanak-
ları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi
hususunda üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar
verilmiştir. Ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ika-
metgahı, iş yeri adresi veya şubede hesabı bulunan müş-
terilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine
ilişkin bildirimlerinin, risk merkezi mücbir hal düzenle-
mesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasi-
yetin gösterilmesi için risk merkezi üyelerinin
bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Müşterilerimiz sel fe-
laketinden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları
ile temasa geçebilir."

Borsa düşüş
içine girdi

AçılıştA BIST 100 endeksi, önceki kapa-
nışa göre 0,76 puan ve yüzde 0,06 değer
kaybederek 1.358,79 puana geriledi. Banka-

cılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,05
azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla ka-
zandıran yüzde 0,34 ile tekstil deri, en çok kaybettiren
yüzde 0,33 ile iletişim oldu. BIST 100 endeksi, dün
tepki alımlarının güçlenmesi ile pozitif ayrışarak günü
yüzde 0,77 değer kazanarak 1.359,55 puandan ta-
mamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Baş-
kanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarının yatı-
rımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Fed öncesi
dünya borsalarının satıcılı seyrettiğine dikkati çeken
analistler, Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarla-
rında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak var-
lık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda
oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Analistler, bugün
Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de dış ticaret den-
gesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal so-
nuçlarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan
BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400
puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Rize, Artvin ve
Düzce'deki sel felaketinden etkilenen banka
müşterilerinin talepleri halinde bankalara olan
borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ve finansman
olanakları sağlanması konusunda tavsiye kararı aldıPiyasalar

FED’E 
odaklandı
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İ Yİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener,
esnaf ziyaretlerine

devam ettiği Van'da, ziya-
retlerine başlamadan Ahlat
ilçesinde Selçuklu Meydan
Mezarlığı'nda dua etti. Ak-
şener, mezarlık ziyaretinin
ardından gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. Akşener,
araştırmalarda partisinin

oy oranının yüzde 16 çık-
tığını, bunu yüzde 20

yapmak için tekrar yollara
düştüğünü ve ikinci aşama
için de Ahlat'ta start verdik-
lerini söyledi.

Parti burada kuruldu

“Parti burada kuruldu, res-
miyeti Ahlat'ta yaptık” ifa-
delerini kullanan Akşener,
“Sebebi şuydu: Ben Ana-
dolu'yu gezerken bir soru
sormuştum, ‘Ahlat'a, Adil-
cevaz'a, Tatvan'a ne kadar

turist geliyor?' Ahlat'a ve
Adilcevaz'a hiç gelmediğini,
ekonomik olarak bir katkı
olmadığını söylemişlerdi.
Buraya dikkat çekmek
amaçlı, ‘ekonomisine bir
katkım olabilir miydi' birin-
cisi. Sonra bir ev kiraladım
burada. Sonra Ahlat'a gel-
dim, bayramı burada geçir-
dim, Türkiye'de duymayan
da duydu. Sonra Cumhur-
başkanı geldi burada bir

saray yaptırdı. Şimdi soru-
yorum, başka ne isterseniz
benden” diye sordu.

Yollara düşüyoruz

“Şimdi niye bugün burada-
yım” sorusunu dile getiren
ve bugün itibariyle bütün
araştırmalarda İYİ Parti'nin
oy ortalamasının yüzde 16
olduğunu söyleyen Akşe-
ner, “Şimdi yüzde 16'lık bir
partiyi, yüzde 20'lik bir parti

haline getirebilmek için ye-
niden yollara düşüyoruz ar-
kadaşlarımızla birlikte. Biz
aşama aşama gidiyoruz.
Şimdi Bitlis merkezde bir
sorun vardı onu Türkiye ile
paylaştık, bütün televizyon-
lar verdiler, Bitlis'teki çete-
lere dikkat çektik. Ben
burada bulunmadan geçe-
medim, şimdi ikinci aşama
için de Ahlat'ta start veriyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Ahlat’ta yaptığı açıklama sırasında, bütün araştırmalarda İYİ Parti’nin oy ortalamasının yüzde
16 olduğunu söyleyen Genel Başkan Meral Akşener, "Şimdi yüzde 16’lık bir partiyi, yüzde
20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Biz
aşama aşama gidiyoruz. Şimdi ikinci aşama için de Ahlat’ta start veriyoruz” dedi

AHLAT’TA START 
VERİYORUZ! YÜZDE

20’YE 
ÇIKACAĞIZ
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ÇIKACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
"Bir siyasi partinin genel başkanı diyor
ki, ‘Ahlat'ta ev tutacağım ve bayramı
burada geçireceğim' ve sözünü de tu-
tuyor. Daha sonra yerelin dışına taştı,
ulusal televizyonlarda verildi, Ahlat'a
dikkat çekildi. Sonra Ahlat birden keş-
fedildi, iyi bir şey yani. Sonra da Sayın
Cumhurbaşkanı burada bir saray
yaptı, ‘niye yaptı' demiyorum. Şimdi

inşallah orada bayramların birini geçi-
rir, orada çalışan insanların Ahlatlı ol-
masına dikkat ederler, Ahlatlı işsiz
gençleri alırlar. Bu arada sarayı gör-
mek için, Ahlat'ı görmek için Türki-
ye'nin her tarafından Ahlat'a insanlar
gelir böylece Ahlat'ın ve yan ilçelerin
ekonomisi gelişir. Ben kendime böyle
bir misyon çizmiştim çok şükür onunla
ilgili bir mesafe aldık" dedi. 

AHLAT BİRDEN
KEŞFEDİLDİ

Pompalayıp 
duruyorlar!
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı  Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ne yönelik 'Bana itaate söz
verdiniz' ifadelerinin sorulması üzerine "Ben onu duymadım. İlk defa
sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre
pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar." cevabını verdi

SAADET Partisi lideri
Temel Karamollaoğlu,
haftalık basın toplantı-

sında gündemi değerlendirdi.
Konuşmasının ardından gazetecilerin
sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu,
partisinin Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı
Oğuzhan Asiltürk’ün, Milli Gazete'de
kaleme aldığı yazıda Saadet Partisi’ne
yönelik ‘Bana itaate söz verdiniz’ ifa-
delerini soran ATV muhabirine şu ce-
vabı verdi: "Ben onu duymadım. İlk
defa sizden duyuyorum. Maalesef
bazı çevreler bu konuyu kendilerine
göre pompalayıp duruyorlar. Eğer
yetmiyorsa uyduruyorlar. İki hafta
önce basit bir rahatsızlıktan dolayı bir
arkadaşımızı basın toplantısına gö-
revlendirdim, ‘Saadet partisi gitti,
Temel Karamollaoğlu ayrılıyor’ yap-
mayın bunu yahu. Bunu özellikle de
ATV ve A Haber için de söylüyorum,
bu konuları istismar etmekten lütfen
vazgeçin, gerçeklerle yüz yüze gelin.
Böyle ‘acaba bir fitne çıkarabilir
miyiz, bir karışıklık olur mu? Şöyle

söylendi ama biz bunu şöyle tevil
edebilir miyiz, gibi bence yorumları
bir kenara bırakın. Teşekkür ediyorum
ben buna cevap verme ihtiyacı da
duymuyorum."

Bana itaate söz verdiniz

Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'la görüşen ve Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamolla-
oğlu’na karşı ‘kongre’ harekâtı başla-
tan SP Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içine
yönelik kaleme aldığı yazıda, "Millî
Görüş Toplumunun hizmetini yük-
lenme görevi, Erbakan Hoca’mızdan
sonra bana, teklif edildiğinde, bu gör-
evi bir şartla kabul edeceğimi söyle-
dim: 'Sizden inançlarımıza uygun bir
şey yapmanızı istersem, itaat edeceği-
nize söz veriyor musunuz', dedim. Bu
talebime yanıt olarak, o toplantıya ka-
tılanların tamamı 'evet, sen bizden
zâten yapmak zorunda olduğumuz
şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz' dedi-
ler" ifadesini kullanmıştı. 

Soruşturma 
başlatıldı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 
göçmenlerle ilgili açıklamalarıyla 
gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan hakkında, 'görevi kötüye 
kullanma' ile 'nefret ve ayrımcılık''
suçlarından soruşturma başlattı

BOLU Belediye Başkanı
Tanju Özcan, kentte yaşa-
yan yabancı uyruklu va-

tandaşların su ve katı atık vergilerine
10 kat zam yapılmasını belediye mec-
lisinde gündeme getireceğini söyledi.
Tanju Özcan, son açıklamasının ar-
dından bir çok kişi Özcan hakkında
suç duyurusunda bulundu. Özcan’ın
ifadelerine yönelik yapılan suç duyu-
rularına ilişkin dilekçelerin işleme ko-
nulmasının ardından Özcan
hakkında, “görevi kötüye kullanma”
ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın so-
ruşturma başlattığı öğrenildi.

Ne demişti?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,

“Yabancı uyruklu kim varsa abone-
miz olan, su fiyatlarına, katı atık üc-
retlerine başta olmak üzere bazı
ücretlerde 10 kat zam yapacağız.
Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu
vatandaş aynı fiyattan suyu kullana-
mayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık
vergisi ücretine zam yapacağız? Bunu
niye yapıyoruz Gitsinler istiyoruz. Bu
misafirlik uzadı. Benim elimde yetki
yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına
bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıl-
dığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp
insan gönderdik. Şimdi de gönder-
meye hazırız. Gönderelim gitsin” diye
konuşmuştu. Özcan, gelen tepkilerin
üzerine yaptığı açıklamada da, ‘Geri
adım atmayacağım fazlasını da yapa-
cağım’ demişti.

HDP önünde evlat nöbeti
Muş'ta çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu
tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı

ÇOCUKLARINA kavuşma
ümidiyle Diyarbakır an-
nelerinin başlattığı eyleme

destek veren aileler, Muş HDP İl
Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı
Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz",
"Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kar-
deştir, HDP kalleştir" ve "Halkı do-
landıran parti" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk
bayrakları taşıyan aileler, HDP aley-
hine slogan atarak partililere tepki
gösterdi. Annelerden Şahinaz Özcan,
gazetecilere, aylardır eyleme devam
ettiklerini ve çocuklarına kavuşun-
caya kadar vazgeçmeyeceklerini söy-

ledi. Geçen hafta bir ailenin daha ço-
cuğuna kavuştuğunu aktaran Özcan,
"Biz o çocuğun teslim olmasına çok
sevindik. İnşallah bizim çocuklarımız
da gelir. Allah devletimizden, polisi-
mizden razı olsun, bize yardımcı olu-
yorlar. Umarım bizim çocuklarımız
da bizi burada eylem yaparken görür
ve gelir. Geçen hafta bir genç anne-
sini eylem yaparken görüp, teslim
oldu. Buradaki eylemimiz sonuç
verdi." diye konuştu. Oğlu 2014 yı-
lında dağa kaçırılan 65 yaşındaki
Gülbahar Teker ise kimseden kork-
madığını ve eylemi sürdürmekte ka-
rarlı olduğunu söyledi. 
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B eylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu
Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere
desteğini sürdürdü. Belediye ekipleri, Kadın ve

Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme-
ler sonucu tespit edilen 6 bin 500 aileye et yardımı ulaş-
tırmak için yola çıktı. Endüstriyel dolaplarda
dinlendirilen kurbanlık etlerin dağıtımı, vatandaşlara
sağlıklı bir şekilde ulaşması için soğutuculu araçlar ve
uzman ekiplerle birlikte gerçekleştirildi. Beylikdüzü’nün

hayırsever vatandaşları ve Beylikdüzü Belediyesi’nin
katkılarıyla yürütülen et dağıtımında, toplam 32 ton
kurban eti paketlenmiş bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere
tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek tek tek
ulaştırıldı. 

Sağ olun, var olun

Sürecin büyük bir özenle yürütüldüğünü vurgulayan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
"Soframızı, ekmeğimizi, aşımızı paylaştığımız mübarek
Kurban Bayramı’nı geride bıraktık. Bu bayram bağışla-

rıyla Beylikdüzü’nde yardımlaşma ruhunu yaşatan tüm
vatandaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayele-
rinde 6 bin 500 ailemizin sofrasına toplam 32 ton et
ulaştırdık. Sağ olun, var olun. Kurban satış ve kesim
alanımızın temizliğinden tutun da, kurban etini taşıdığı-
mız soğutucu araçlara kadar baştan sona her adımda
titiz ve özenli bir şekilde hareket ettik. Beylikdüzü’nde
dayanışmayı güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya
devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm komşularımın geçmiş
bayramını bir kez daha kutluyor, aileleriyle sağlıklı gün-
ler diliyorum" ifadelerini kullandı. 

BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

6 BIN 500 AILEYE
32 TON KURBAN ETI

Beylikdüzü
Belediyesi bu yılki

Kurban 
Bayramı’nda da

ihtiyaç sahiplerini
yalnız bırakmadı.
Bağışlanan 32 ton
kurban eti, sosyal 

incelemeler sonucu
tespit edilen 6 bin
500 ihtiyaç sahibi

aileye belediye 
ekiplerince 

ulaştırıldı
ÖMER FARUK ARPACIK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bu bayram bağışlarıyla 
Beylikdüzü’nde yardımlaşma ruhunu yaşatan tüm vatandaşlarımıza içtenlikle
teşekkür ediyorum. Sayelerinde 6 bin 500 ailemizin sofrasına toplam 32 ton 
et ulaştırdık. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. 

HAYIRSEVERLERE
TEŞEKKÜR

6 ayda 7 bin 821
hayvan kurtarıldı
İBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında 7 bin
821 hayvan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar arasında iguana ve
yılan gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı

İtfaİye ekipleri yal-
nızca yangınlara mü-
dahale etmekle

kalmıyor, yaralanan ya da mahsur
kalan hayvanları da kurtarıyor. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri,
2020 yılında 24 bin 670, 2021 yılı-
nın ilk 6 ayında 7 bin 821 hayvan
kurtardı. Ekipler tarafından en çok
kurtarılan hayvanlar ise kedi, kuş ve
köpek olarak sıralandı. 2020 yı-
lında 18 bin 250 kedi, bin 119
köpek, 5 bin 164 kuş, 17 at, 92
inek, 14 koyun, 14 keçi kurtarıldı.
2021 yılının son 6 ayındaysa 4 bin
635 kedi, 2 bin 625 kuş, 342 köpek,
29 inek, 3 at, 4 koyun, 10 keçi ve
173 arı ve yılan kurtarıldı.

120 bin olaya müdahale

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı
Remzi Albayrak, "İtfaiye teşkilatı
olarak sadece insanlara değil, aynı
zamanda hayvanlara da yardımcı
olmaya çalışıyoruz. İstanbul itfai-

yesi yıllık ortalama 110 bin ile 120
bin itfaiye olayına müdahale et-
mekte. Bu müdahalelerin içinde
son bir buçuk yılda 32 bin civa-
rında hayvan kurtardık. Bunların
içerisinde en fazla kurtarma ope-
rasyonu kedi, kuş ve köpekler için
gerçekleşti. Sonrasında at ve bazı
vahşi hayvanlar olarak sıralanıyor"
dedi. 

İguana bile kurtardılar

İtfaiye ekipleri kedi, kuş, köpek, at,
iguana ve yılan dahil olmak üzere
çok sayıda hayvanı kurtarırken,
günlük 30 ila 130 arasında hayvan
ihbarının geldiğini söyleyen Albay-
rak, "Kurtardığımız yaralı hayvan-
ları öncelikle veterinerlik
müdürlüğümüze götürüyoruz.
Orada tedavileri yapıldıktan sonra,
hayvanları sahiplerine iade ediyo-
ruz. Eğer sahipleri yoksa Doğal
Yaşamı Koruma ve Parklar Mü-
dürlüğüne teslim ediyoruz" 
ifadelerini kullandı. 
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N elerden bıktığımızı hatırlayalım dilerseniz.
Türk toplum insanları, ekonomi ile başlayan
sorunlarından habersizmiş gibi yaşamaya

alıştırılıyor ve sorun yokmuş gibi; "a aaa, cambaz'a
bak" diyerek yönleri değiştiriliyor. İktidar partili,
seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz; "Erken
seçim çalışmaları yaptığımızı söylüyorlar. Kimse he-
veslenmesin erken seçim kararı için. Seçim zama-
nında yapılacak. Biz, seçim çalışmalarımızı
çaktırmadan yapıyoruz zaten" diyor.

Hem çaktırmadan diyor, hem ilanen çaktırıyor. Bu
ifade, bu makamdaki birine yakışıyor mu? Halk di-
linde ifade ettiğini düşünüyorsa, bu, halk'ı aşağılamak
anlamına gelmiyor mu?

Yönetim yerine gelindiğinde, kendi toplumuna say-
gılı olma gereği duyulmuyor mu? Yoksa onları, kendi
ahkamıyla yöneteceği kulları gibi mi görüyorlar?

Öte yandan erken seçime gidilmesi halinde, Cum-
hurbaşkanının siyasi hayatının sonu olacağını, kendi
ağızıyla ifade etmesi büyük bir telaş içinde oldukları-
nın göstergesi değil mi? Son çırpınış sanki..

Diğer bir konuya geçersek; kontrol etme gere ge-
reği duyulmadan mülteci akınlarını sadece seyrediyor
olmak, bu akıntının sel'e dönüşeceğinin bile bile; "izle-
yicisi olmanız yeterli" anlamına gelmiyor mu? Bu gibi
sorunların boş vermişlikle geçiştirilmesi, tabii'dir ki
söz konusu olamaz. Ancak, toplumun sıkıntılı durumu
akıncılarınkinden farksız ise; adresi şaşırmış olursu-
nuz. Önce can, sonra canan demeliydiniz. Yoksa
başka amaç güdülüyorda, bizim mi haberimiz yok?

Akıl'larımızı başka bir tarafa yönlendirip, her türlü
magazinel konuları öne çıkarmak beklentilerimizi pa-
sifize etmek anlamına geliyor. Bir örnek daha vere-
yim. Uzay çalışmalarının başladığı görüntülerle
aktarılıyor. Görüntüde törenle bir roket fırlatılıyor.
Aman Allahım, toprak arazi üzerinden füze fırlat-
mak, ilk defa yaptığımız bir şey mi? Alelade bir fü-
zeyi fırlatmak uzay çalışması olabilir mi. Nereye gitti
o füze? Aya mı? Uzay üssünuz olmadan yaptığınız bu
basit çalışmayı bizler, çocukken bayramlarda fişek
fırlatarak yapıyorduk.

Farklı olabilmenin farkındalığını oluşturmak mıdır.
buradaki amaç?

Hele bir de memleketin çok yerinde diyanet sarayı
ve ulaşımı zor olan yerlere koca koca camiler yaptı-
rılması akla zarar gibi durmuyor mu? 

Ya külliyeler?
Ülkemizde adım başı yapılmış olanların dışında,

dış'a açılmayı dış ülkelere gösteriş yapmış gibi olmu-
yor muyuz? Yoksa külliyeler de bir başka amacın dü-
şüncesiyle mi oluşturuluyor?

Bırakalım artık külliye yapmayla üstünlük gösteri-
lerine sevinmeyi.Külliyen yok oluşu alkışlıyoruz, far-
kındamıyız?

DERT KÖŞE 

Haluk koÇ

halukkoc1953@gmail.comBeyoğlu'nda kavga eden gelin
ve damadın akrabaları
arasında yaşanan kavgada
ölü sayısı 4'e çıktı.  Olaydan
sonra yakalanan Mürsel Ağrı,
poliste yapılan sorgusunda
cinayetleri itiraf etti. Şüpheli
ifadesinde "Damadım kızımı
dövmüş. Benim evime sığındı.
Bunu konuşmak için
toplandığımızda önce beni
ardından akrabalarımı 
vurdular. Beni de 
öldüreceklerini düşünüp 
ateş ettim. Ölmemek için
öldürdüm" dedi

Bıktık ama değil mi?
OLMEMEK ICIN 
OLDURDUM!

B eyoğlu, Örnektepe Mahallesinde
dün öğle saatlerinde meydana
gelen olayda gelin damadın akra-

baları arasında yaşanan kavgada Beytul-
lah Akçay, Hulusi Giray, Burak Giray ve
damat Berk Enes Giray hayatını kaybet-
mişti. Olayda 3 kişiyi öldürdüğü tespit edi-
len Mürsel Giray tedavi için gittiği

hastanede polisi arayarak teslim olmuştu.
Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan
soruşturmasına göre olay şöyle gelişti; Bir
süre önce evlenen Berk Enes Giray ve
Hacer Giray aralarında şiddetli geçimsiz-
lik başladı. Bir gece önce çift arasında ya-
şanan tartışmanın ardından Hacer Giray,
evini terk ederek 6 aylık çocuğu ile babası

Mürsel Ağrı'nın evine sığındı.

Evin önünde kavga

İki aile arasında bu nedenle başlayan hu-
sumet sırasında Mürsel Ağrı ve damadın
babası Hulusi Giray işyerinde buluştular.
Bu sırada damat Berk Enes Giray ve ya-
nında bulunan kuzeni Burak Giray, tele-
fonda tartışarak küfürleştikleri Hacer
Giray'ın dayısı Mahmut Giray'ın evinin
önüne geldi. Mahmut Giray'ın evinin
önünde bulunan yeğenleri İrfan Akçay ile
Beytullah Akçay, gelen kişilerle tartışmaya
ardından kavga etmeye başladılar. Bu sı-
rada evin önündeki kavgadan haberdar
olan iki baba bir otomobile binerek olay
yerine geldi. Evin önündeki kavganın üze-
rine gelen iki babadan Hulusi Giray, sila-
hını çekerek oğlunu darbederken gördüğü
İrfan Akçay ve Beytullah Akçay'a doğru
ateş etti. Bu sırada kızın babası Mürsel

Ağrı da ayağından hafif şekilde yaralandı.

3 kişiyi ben öldürdüm

Bunun üzerine akrabalarının vuruldu-
ğunu gören Mürsel Ağrı, ruhsatlı taban-
casını çekerek Hulusi Giray, Burak Giray
ve damadı Berk Enes Giray'ı vurarak öl-
dürdü. Ardından hastaneye giden Mürsel
Ağrı, polisi arayarak cinayeti işlediğini
söyleyip teslim oldu. Cinayet Büro Amir-
liğinde ifadesinde suçunu itiraf eden
Mürsel Ağrı'nın "Kavgaları yatıştırmak
için dünürüm ile bir araya geldik. Ancak
daha sonra gençlerin kavga ettiği yere git-
tiklerinde dünürüm silah çekerek ateş et-
meye başladı. Akrabalarımın
vurulduğunu görünce, beni de öldürece-
ğini düşünüp ruhsatlı silahımı çıkartarak
ateş etmeye başladım. 3 kişiyi ben öldür-
düm. Ancak ölmemek için öldürdüm."
dedi. DHA

ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, Asayiş Şube 

Müdürlüğünden çıkartılarak zırhlı polis aracına bindirildi. Şüpheli 
önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

Şehir Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Herkesi bekliyoruz Minik öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde 
bulunan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi
ile Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni ziyaret
etti. Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, "Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ne
herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı     

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 24
Kasım Öğretmenler Günü'nde İstan-
bul'a kazandırılan Rıfat Ilgaz Eğitim

Tarihi Müzesi, minik ziyaretçilerini ağırladı. Öğ-
renciler, Hababam Sınıfı romanıyla tanınan de-
ğerli yazar Rıfat Ilgaz'ın hatıralarının yanı sıra
Cumhuriyet eğitim tarihi objelerinin de sergilen-
diği müzeyi meraklı gözlerle gezdi. Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da öğ-
rencilerle birlikte keyifli zaman geçirdiği gezinin
ardından çocuklara kitaplar hediye edildi. Beylik-
düzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde
bulunan Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni de ziyaret
eden öğrenciler, kütüphane hakkında bilgi alarak
kitapları yakından inceleme fırsatı buldu. 

Mutluluk duyarız

İstanbul’a kazandırılan müze içerisinde pek çok
yazar ve şairin isminin ölümsüzleştirildiğini ifade

eden Başkan Çalık, “Bugün Rıfat Ilgaz Eğitim
Tarihi Müzesi’nde küçük misafirlerimiz

vardı. Burası çocuklarla dolsun taşsın ve
çocuklarımız Türkiye Cumhuriye-

ti’nin yakın tarihindeki eğitim sü-
reçleriyle ilgili bilgiyi buradan

sağlasınlar istiyoruz. Müzede
büyüklerimizin de geçmiş

eğitim süreçlerine dair
hatıralarını canlandıra-

cak köşeler var.
Bütün evlatlarımızı

ve velilerini bu-
rada ağırlamak-

tan mutluluk
duyarız" şek-

linde ko-
nuştu.

Deniz kumu kullanmışlar
Güngören'de, balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak
demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararının ardından dün karot
örneği alındı. Örnek olarak alınan beton parçalarında deniz kumu çıktı

GünGören Mareşal
Çakmak Mahallesi
Orhan Caddesi'nde bu-

lunan 5 katlı binada, yıllar içinde
oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta
ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yı-
kılma tehlikesine karşı demir ve
tahta direkle balkona destek
yaptı. Binada oluşan görüntü,
çevrede yaşayanlarda da tedir-
ginliğe neden oldu. Güngören Be-
lediyesi Zabıta ekipleri dün
binaya gelerek, binanın tahliye-
sine karar verilen ilgili yazıyı astı
ve binada yaşayanlar otellere
yerleştirildi. Binada yaşayanlar
tahliye edildikten sonra belediye
ekipleri dün binadaki betonun
sağlamlığını ölçmek için karot
testi yaptı. Karot örneği alınan

beton parçalarında deniz kumu
olduğu tespit edilirken, beton par-
çalarında midye kabukları da 
bulundu.

Midye kabukları var

Binadan karot örneği alan İnşaat
Teknikeri Murat Demir, "Midye ka-
bukları var. Deniz çakılları görü-
nüyor. Bir hafta içinde bunların
sonuçları çıkacak. Bunlar kesile-
cek düzeltilecek, basınçlanacak,
laboratuvarda teste girecek. Bu-
ranın mevcut demirleri, kolon sa-
yıları bilgisayar ortamında çizilip
ona göre belirlenecek. Bir hafta
içinde kesin sonuç belli olacak"
dedi. Binadan alınan örnekler in-
celeme yapılmak üzere laboratu-
vara görüldü. DHA

Akman için 
koruma tedbiri

Cihangir'deki evinin önünde tartışma yaşa-
dığı eski sevgilisi Şarkıcı Çağatay Akman tara-
fından darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu,

Akman'ın kendisine yaklaşmaması için koruma kararı
talep etti. Uslu, "Neden bu şekilde davrandığını bilmiyo-
rum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi. Evinin
önünde 23 Temmuz günü, saat 23.00 sıralarında tartışma
sonucu darbedildiği iddiasında bulunan Öykü Uslu,
bugün avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İs-
tanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne baş-
vuruda bulundu. Avukat Gençoğlu tarafından sunulan
dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulun-
maktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şid-
det ve fiziksel şiddet sonucunda daha ağır bir şiddete
uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hak-
kında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir"
denildi. Öykü Uslu'nun işini yapamayacak derecede etki-
lendiği belirtilen dilekçede, 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uya-
rınca Çağatay Akman'ın "tehdit, hakaret, aşağılama veya
küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunma-
ması, evinin olduğu binaya yaklaşmaması, Uslu'nun ya-
kınlarına ve tanıklara yaklaşmaması, eşyalarına zarar
vermemesi, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" istendi.
Darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma savcılığına da
beyan dilekçesi sunan Uslu ve avukatı, adliye önündeki
meydanda basın açıklaması yaptı.

Eski bir beraberlik

Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darbetme-
sinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor.
Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne
gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri. Ben
sonra polisi aradım. Eski bir beraberlik, uzun zamandır
iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bil-
miyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi. Avukat
Mehmet Gençoğlu ise "Müvekkilim arkadaşıyla oturur-
ken Çağatay, gelip zili çalıyor, yarım saat gibi bir süre aşa-
ğıda bekliyor. Müvekkilim gitmeyeceğini düşünerek
aşağıya iniyor, gitmesini söylüyor. Ancak kişi tehdit, haka-
ret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor. Tabii ki de yarım
saat boyunca derin bir fiziksel şiddet altında kalan mü-
vekkilim karşılık vermeye çalışıyor yetersiz kalıyor” dedi.
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PUANINIZA GORE 
BOLUM SECMEYIN

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM takvimine göre 2021-YKS
tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh tercih dönemi öncesinde

adayları bilgilendirdi. Zırıh, “Sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz,
istemediğiniz bir bölümü yalnızca puanınız tutuyor diye tercih listenize almamanızda fayda vardır” dedi.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, ecza-
cılık, diş hekimliği, öğretmenlik prog-
ramlarına yerleştirme için başarı
sıralaması şartı devam etmektedir
diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Reh-
berlik Uzmanı Tuğba Zırıh puanlama-
larla ilgili bilgiler de verdi. Zırıh, “Hukuk
programına yerleşmek isteyen adayla-
rın EA puan türünde en düşük 125 bin,
Mühendislik için SAY puan türünde en
düşük 300 bin, Mimarlık programına
SAY türünde en düşük 250 bin, Tıp
programı için SAY türünde en düşük 50
bin, Öğretmenlik programları ilgili puan
türünde 300 bin, Eczacılıkta SAY puan
türünde en düşük 100 bin, Diş Hekimliği
programı için ise SAY puan türünde 80
bin başarı sıralaması gerekmektedir”
diye konuştu. Tuğba Zırıh son olarak,
“Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul
eden yükseköğretim programlarına TYT
puanı ile başvurulabilir. Meslek lisesi
mezunlarının ise ön lisans programla-
rına sınavsız geçiş hakkı yoktur” dedi.

BAŞARI 
SIRALAMASI 
ŞARTI DEVAM

EDİYOR

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr

EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN ÖZEL
HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel
ve en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve

spor gündemine ilişkin birçok içeriği
bünyesinde barındırıyor. Zengin

haber seçenekleri ve tarafsız 
habercilik anlayışıyla hizmet veren

web sitemize ulaşarak gerçeklerden
haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

İ stanbul Rumeli Üniversitesi
Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh
tercih döneminde dikkat edil-

mesi gereken noktalar konusunda
öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Tercih aşamasında alınan puanın
üstündeki programların yazılabile-
ceğini ifade eden Zırıh, “Tercih liste-
nizin ilk sıralarında, sayısı fazla
olmayacak şekilde, istediğiniz ama
başarı sıralaması sizinkinden yüksek
olan programların yer almasında
sakınca yoktur. Sonraki tercihlerini-
zin ise başarı sıralamanızla eş değer

olmalıdır. Tercih listenizin sonla-
rında ise okumak istediğiniz bölüm
olması kaydıyla kendi sıralamanız-
dan düşük programlara da yer ver-
menizde fayda vardır.  Böylelikle
sağlıklı bir tercih listesi yapmış ola-
caksınız. Yalnız şunu unutmayın ki
sınavdan aldığınız puana göre
bölüm seçmek doğru değildir. Sev-
mediğiniz, istemediğiniz bir bölümü
yalnızca puanınız tutuyor diye tercih
listenize almamanızda fayda vardır.
Son olarak belirlemiş olduğunuz
programlara ait burs, ücret, özel ko-

şullar vb. özelliklere, bir önceki yılda
giren adayların başarı sıralamala-
rına mutlaka göz atmalısınız ki
doğru bir tercih listesi oluşturabile-
siniz” diye konuştu.

180 ve üzeri puan lazım

Adayların en çok sorduğu sorular-
dan biri ‘YKS’de tüm tercih hakkımı
kullanmak yerleşme şansımı arttırır
mı?’ oluyor diyen Zırıh, “24 tercih
yapacaksınız diye bir kural yok, ama
bu olanağı da değerlendirmekte
fayda vardır. Bu noktada dikkat et-

meniz gereken en önemli şey, tercih
listenize eklediğiniz tüm programla-
rın isteğiniz programlar doğrultu-
sunda olması ve yerleştiğinizde
hiçbir pişmanlık yaşamayacağınız
programlar olmasıdır” dedi. 
YKS baraj puanları ile ilgili de bilgi
veren rehberlik uzmanı Tuğba Zırıh,
“TYT puanı ile öğrenci alan yüksek-
öğretim programlarını tercih edebil-
mek için TYT’de 150 ve üzeri puan
almış olmak gerekmektedir. SAY,
SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğ-
renci alan lisans programlarını ter-

cih edebilmek için ise ilgili puan tü-
ründe 180 ve üzeri puan almış
olmak gerekmektedir” ifadelerini
kullandı.

Ortaöğretim puanı önemli

OBP yani ortaöğretim başarı puanı,
üniversiteye gitmeyi düşünen aday-
lar için yerleştirme puanının belir-
lenmesini sağlayan bileşenlerden bir
tanesidir diyen Zırıh konuyla ilgili
şunları söyledi:
“OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak
sınav puanlarına eklenip yerleştirme

puanları hesaplanacaktır. Ortaöğre-
tim de 100 üzerinden alınan dip-
loma notu, 5 ile çarpılarak
Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP)
dönüştürülür. Diploma notu bildi-
rilmeyen adayların diploma notu ile
50’nin altında olan adayların dip-
loma notları, 50 olarak değerlendir-
meye alınır. Böylece 50 olan en
düşük diploma notu için OBP 250,
100 olan en yüksek diploma notu
için de OBP 500 olacaktır. Yerleştir-
mede ortaöğretim başarı puanınızın
katkısı önemlidir.” DHA



CUMHURBAŞKANI Kays Sa-
id’in, başta ordu olmak üzere 
güvenlik birimlerinin deste-

ğiyle uygulamaya koyduğu kararlar 
ülkenin yakın geleceğini şekillendire-
cek boyutta. Bu süreçte en önemli rol 
oynayabilecek kurumlar şüphesiz ki 
Tunus ordusu ve Nahda başta olmak 
üzere kamuoyu desteğine sahip olan 
partiler. Tunus ordusu, diğer bölge 
ülkelerine nazaran daha az siyasi mo-
tivasyona sahip ve ülkenin siyasetine 
etkin bir şekilde karışmamayı tercih 
etmekte. Ordu 2011 isyanlarında da 

Bin Ali’nin göstericilere müdahale 
emrini reddederek devrimin önü-
nü açmış ve halkın güvenini ka-
zanmıştı. Bu süreçte de ordunun 
takınacağı tavır süreci belirleyen 
temel dinamiklerden biri olacak. 
Şu ana kadarki tabloda cumhur-
başkanının taleplerini yerine ge-
tirdiği görülüyor. Meclisin kuşatıl-

ması, Meclis Başkanı Gannuşi’nin 
talebine rağmen “emirleri uygulu-

yoruz” diyerek kapıyı açmamaları bu 
durumun temel göstergesi. Ancak 
ordunun, olayların büyümemesi ve 
ülkede bir “iç savaş” görüntüsünün 
yaşanmaması için gerekli hassasiyeti 
göstermekte olduğu da ortada. Gan-
nuşi’nin “ordu kendisini kullandırma-
yacaktır” ifadesi de orduya yönelik, 
bu süreçte akil ve hassas davranma 
çağrısı olarak okunabilir. Cumhur-
başkanının açıklamaları sonrasında 
-bu yazının kaleme alındığı saatler-
de- Nahda Şura Meclisi, meclisin 
halk tarafından korumaya alınması, 
kitlelerin meydanlarda toplanması ve 

darbe karşıtı partilerin ortak hareket 
etmesi yönünde bir açıklama yaptı. 
Bu çağrıya farklı parti ve isimlerden 
destek geldi. Eski Cumhurbaşka-
nı Munsif el-Merzuki, Tunus İşçi 
Partisi ve Tunus Cumhuriyet Partisi, 
darbeye karşı olduklarını ve cumhur-
başkanının söz konusu kararından 
dönmesi gerektiğini açıkladılar. Bu 
tabloya bakarak krizin yakın gelece-
ğine dair şu senaryolar öngörülebilir: 
En iyimser senaryo, cumhurbaşka-
nının kararlarından geri dönmesiyle 
normal sürece dönülmesidir. Devrim 
kazanımları ve demokratik sürecin 
işleyişi açısından olması gereken 
de budur. Tunus demokrasisinin 
aldığı yaraları en aza indirmek için 
de böylesi bir karar elzemdir. Ancak 
realist açıdan bakıldığında maalesef 
bu senaryonun gerçekleşme ihtimali 
bir hayli zayıf. İkincisi, mevcut koşul-
larda yeni başbakan atanması ve en 
kısa sürede teknokrat bir hükümetle 
seçime gidilmesi. Ancak bu durum 
otuz günlük olağanüstü halin uza-
tılmasını gerektirecek. Bu durumda 
muhalefetin tepkisinin büyümesi 
kaçınılmaz olacak ve dolayısıyla 
gerginliğin artmasına neden olacak. 
Üçüncü senaryo, cumhurbaşkanı ile 
siyasi partilerin anlaşması sonucunda 
bir hükümetin belirlenmesi, mecli-
sin açılması ve bu şekilde seçimlere 
gidilmesidir. Dördüncü senaryo, 
bürokratik darbenin bir ordu darbe-
sine dönüşmesi ve en kötü senaryo 
ise Mısır’da 30 Haziran-3 Temmuz 
2013 ve sonrasında yaşananların 
bir benzerinin Tunus’ta meydana 

gelmesidir. Son iki ve benzeri 
senaryoların gerçekleşmemesi 
için Tunus’ta başta ordu ve 
cumhurbaşkanı olmak üzere, 
siyasi partiler ve kamuoyunun 
sorumlulukla hareket etmesi 
gerekiyor. Çünkü bu senar-
yo(lar) Tunus halkı ve Türkiye 
başta olmak üzere bölgesel 
barışı tesis etmek isteyen ulus-
lararası aktörler için de ciddi 
bir hasara yol açacaktır.

UMHURBAŞKANI Kays Sa- darbe karşıtı partilerin ortak hareket 

Olası senaryolar

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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iTALYANLAR AYAKLANDI
İtalya’da hükümetin, Kovid-19 ile mücadelede, 6 Ağustos’tan itibaren özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve 

önceden Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan “Yeşil Geçiş” belgesini zorunlu hale getirmesi, bir kez daha protesto edildi

BAŞKENT Roma’da Popolo Mey-
danı’nda toplanan, çoğunluğu 
restoran, bar, kafe gibi işletme 

sahiplerinden oluşan göstericiler, sık 
sık “özgürlük” ve “Yeşil Geçiş’e hayır” 
sloganları atarken, bu uygulamanın 
İtalyanları ikiye böldüğünü savun-
du. Bazı protestocuların aşı ve “Yeşil 
Geçiş” belgesini Nazi dönemindeki 
uygulamalara benzeten ve o döne-
mi çağrıştıran semboller kullandığı 
görüldü. Güvenlik güçleri, protesto 
sebebiyle geniş güvenlik önlemleri 
alırken, göstericilerin Popolo Meyda-
nı dışına çıkmaya çalışması nedeniy-
le zaman zaman tansiyon yükseldi. 
Bir grup protestocunun, meydandan 

Borghese Parkı’nı kullanarak İspan-
yol Merdivenleri’ne ulaşması, gösteri-
nin kentin turistik noktasına sıçrama-
sına yol açtı. Merdivenlerin önünü 
kapatan polis, göstericilerin meydana 
ulaşmasına izin vermezken, burada 
da gergin anlar yaşandı. Protesto 
büyümeden sona erdi.
Yeşil Geçiş’e hayır
Öğrenci Sebastian, “Yeşil Geçiş” 
belgesine karşı olduğunu belirterek, 
“İtalya’da tedavi ve serbest dolaşım 
hakkı yasalarla güvence altındadır. 
Bu nedenle hükümetin bu yaptığının 
yasal olduğunu düşünmüyorum. 
Kardeşimle meydanlara indik çün-
kü hükümetin bazı sınırları aştığını 

düşünüyoruz. İnsanların kolay kolay 
özgürlüklerinden vazgeçmeyecek-
lerini göstermemiz gerekiyor.” diye 
konuştu. Gösteriye Parma’dan katılan 
bar işletmecisi Cirellino da meydan-
dan yükselen “özgürlük” sloganlarına 
işaret ederek, “İşte istediğimiz şey bu. 
Yeşil Geçiş’e hayır. Bu olmamalı. Aynı 
şekilde aşı zorunluluğu da olmama-
lı. Aşı olmaya zorlanmamalıyız. Biz 
özgür olmalıyız. Nokta.” ifadelerini 
kullandı. Vatandaş Sonia da “İtalyan-
lar ikiye bölünüyor. Hükümet bunu 
biliyor ve bu sistemden yararlanıyor. 
Aşının Yeşil Geçiş belgesiyle bir ilgisi 
yok ama bu belge tamamen antide-
mokratik bir uygulama.” dedi.

6 Ağustos’tan itibaren zorunlu
Hükümetin 22 Temmuz’da 
çıkardığı kanun hükmünde 
kararnameyle, 6 Ağustos’tan 
itibaren sosyal faaliyetlere gi-
rişlerde “Yeşil Geçiş” belgesi 
zorunlu hale getirilmişti. Bu 

karar, 24 Temmuz Cumar-
tesi günü de ülke genelinde 
protesto edilmişti. İtalyan 
basınında çıkan haberlere 
göre, protestoların sürmesi 
bekleniyor.

ARAP isyanlarının başarılı bir sonuç 
verdiği ve demokratik seçimlerin 
gerçekleşebildiği tek ülke olan 

Tunus’ta siyasi kriz yeniden patlak verdi. 
Cumhurbaşkanı Kays Said ülkenin ba-
ğımsızlık günü olan 25 Temmuz’da par-
lamentonun bir aylığına askıya alındığını, 
başbakanı ve hükümeti görevden aldığını 
ve en kısa sürede tarafsız bir başbakan 
atayacağını duyurdu. Milletvekillerinin yurt 
dışına çıkışı engellendi ve meclisin kapısına 
kilit vuruldu. Ordu birlikleri ağır vasıtalar-
la meclisi kuşattı ve içeri girmek isteyen 
Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri 
Raşid el-Gannuşi ve diğer vekillerin meclise 
girişleri engellendi. Bununla birlikte Kays 
Said’in ordu başta olmak üzere güvenlik 
yetkilileriyle fotoğrafları servis edildi. 
Dahası Said’in, “silah kullanılması halinde 
güvenlik güçlerinin silahla cevap verece-
ğini” deklare etmesi ciddi bir endişeye yol 
açtı. Nitekim Tunus, 2011 isyanlarında bile 
iç savaşı andıracak bir süreç yaşamamıştı. 
Bu gelişmeler, siyasi krizin ötesinde, birçok 
yorumcu tarafından “bürokratik bir darbe” 
olarak nitelendiriliyor. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta, meclisin feshedil-
mesi yerine 30 günlüğüne askıya alınmış 
olmasıdır. Eğer meclis feshedilseydi, hem 
genel seçimler hem de cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin yeniden yapılması gerekecek-
ti. Cumhurbaşkanı Said’in yeni başbakan 
atayarak hükümet işlerini devam ettirece-
ğini açıklaması bu durumu değiştirmiyor. 
Bu tabloyu daha sağlıklı anlamak için yakın 
geçmişe göz atmakta fayda var.
Krizin arka planı

Gösterilerin başladığı 2011 yılından beri 
Tunus’ta her şey süt liman değildi elbette. 
Zeynel Abidin bin Ali sonrasında ülkede 
birçok krize, hatta siyasi suikastlara tanık 
olundu. Eski bürokratik yapıların yönlendir-
mesiyle siyasi süreç baltalandı, hükümetler 
kuruldu ve devrildi. Ancak Tunus kamuoyu 
ve siyaseti birçok uluslararası yorumcuyu 
şaşırtacak şekilde bu krizlerin üstesinden 
gelebildi. Özellikle güvenlik sektöründe 
yaşanan reform ve değişim, provokasyon-
ların ve terör saldırılarının önüne geçilme-
sinde etkili oldu. Haziran 2019’da başkent 

Tunus’ta gerçekleşen terör saldırıları da bu 
süreci baltalamaya yetmedi ve nihayet geçiş 
sürecinin ardından yeni Anayasanın kabulü 
ve seçimlerin ardından hükümet kuruldu. 
2019 yılında yapılan meclis ve cumhurbaş-
kanlığı seçimleri ülkenin geçiş dönemini 
tamamladığı ve yeni sisteme barışçıl bir 
şekilde adım attığının ilk işaretleri oldu. Bu 
seçimlerde Nahda yüzde 20’ye yakın bir oy 
alarak birinci parti oldu. Cumhurbaşkanı 
Kaid es-Sibsi’nin hayatını kaybetmesi dola-
yısıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
de bir hukuk profesörü olan ve pratik siyasi 
tecrübeye sahip olmayan Kays Said, ilk 
turda yüzde 18, ikinci turda ise -Nahda’nın 
da desteğiyle- yüzde 72 oy alarak kazan-
dı. Nahda hareketinin lideri Gannuşi de 
meclis başkanı seçildi. Bu sonuçlar halkın 
eski sistem ve aktörlerin tasfiyesini onay-
ladığı anlamına geliyordu. Fakat hükümet 
sistemi ve seçim sonuçları siyasi bölünmüş-
lüğün devam etmesine yol açtı. Aralarında 
anlaşamadıkları için hiçbir parti hükümeti 
kurmayı başaramadı ve 27 Şubat 2020’de 
partisi mecliste temsil edilmeyen İlyas 
el-Fahfah başbakanlığında, kabinenin yarı-
sının bağımsız bakanlardan oluştuğu bir tür 
“ulusal birlik hükümeti” kuruldu. Hüküme-
tin önündeki en büyük zorluklar, demokra-
tikleşme sürecinin korunması, sosyo-politik 
bölünmenin derinleşmesini engelleme, eko-
nomik sıkıntıların hafifletilmesi ve işsizlik 
sorununun üstesinden gelmekti. Ancak Ko-
vid-19 salgını özellikle ekonomik alandaki 
sorunların çözümünü fazlasıyla zorlaştırdı. 
Özellikle ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası-
nın yüzde 8’ini oluşturan turizm sektörünün 
durma noktasına gelmesi ekonomik den-
geleri altüst etti. Nitekim hükümet çalış-
malarına altı ay devam edebildi ve Ağustos 
2020’de eski İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi 
tarafından yeni bir teknokratlar hükümeti 
kuruldu. Yine de aynı sorunlar devam etti. 
Bu durum ise ülkedeki siyasi muhalefet için 
kullanışlı bir aparata dönüştü.
Krizin bölgesel ve
uluslararası bağlamı

Tunus’taki krizi 2011 yılından beri bölge-
sel düzeyde yaşanan değişim, bu değişimin 
tarafları ve vizyonlarını gözden kaçırarak 
yorumlamak mümkün değil. Halk iradesi 
doğrultusunda başlayan değişim iradesi ile 
statükoculuğu savunan ve otoriter rejimleri 
yeniden tesis etmek isteyen irade, vizyon ve 
güçler arasında ciddi bir rekabet mevcut. 
Özellikle Mısır’da gerçekleşen 2013 darbe-
sinden sonra darbeci zihniyet ile halk irade-
sinde tecessüm eden irade arasında gözle 
görülen bir çatışma/rekabet süregidiyor. Bu 

rekabet on yıldır farklı ülkelerde ve farklı 
zamanlarda kendini göstermekte. Tunus’ta 
büyük bedeller sonucunda tesis edilen 
demokratik sistemde yaşanacak bir geriye 
dönüş, halk iradesine vurulan son darbe 
olacaktır. Tunus’ta 2011 ve özellikle 2019 
sonrasında kurulan hükümetler neredey-
se bütün bölgesel konularda tarafsız bir 
tavır takınarak iç sorunlara yoğunlaşmayı 
tercih ettiler. Bu tarafsızlık gerek Ceza-
yir’de yaşanan gösteriler gerekse Libya 
konusunda gayet açıktı. Bu çerçevede 
Libya meselesinde Tunus’un takındığı 
tavra dikkat etmek gerekiyor. Jeopolitik 
olarak Tunus, hem karadan hem de deniz-
den Libya’ya sınırı olan ve dolayısıyla aktif 
bir tutum sergilediğinde Libya’daki krize 
etki edebilecek bir konuma sahip. Zaman 
zaman Fransa başta olmak üzere Hafter 
yanlısı ülkelerin Tunus’un bu konumundan 
yararlanmak için baskı yaptığı, buna rağmen 
özellikle Cumhurbaşkanı Kays Said’in taraf-
sız davranmayı tercih ettiği biliniyor. Birleş-
miş Milletler (BM) öncülüğünde yeni Libya 
hükümeti kurulduğunda ise Tunus hüküme-
tinin çeşitli kademelerinden barışçıl sürece 
destek veren ve hükümete iyi dileklerini 
sunan açıklamalar geldi. Tam da bu süreçte 
Nahda düşmanlığını siyasal İslam bağlamın-
da dile getirmekten çekinmeyen ve ülkedeki 
bütün sorunları Nahda’ya yıkmaya çalışan 
bazı aktörler, ülke içindeki muhalefet doza-
jını fazlasıyla artırdı. Halbuki gerek Şubat 
2020’de gerekse Ağustos 2020’de kurulan 
hükümetler koalisyon hükümetleriydi ve bu 
hükümetlerde Nahda çok düşük bir etkiye 
sahipti. Cumhurbaşkanı da tarafsız bir isim-
di. Nahda’nın kurumsal düzeyde yönettiği 
en üst düzeydeki organ ise Gannuşi’nin 
başında bulunduğu Tunus Meclisi. Buna 
rağmen özellikle Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin (BAE) resmi söylemleri ve bölgesel 
vizyonu ile uyumlu bir çizgide duran Özgür 
Anayasa Partisi lideri Abir Musi’nin son 
bir yıllık muhalefet söylemine bakıldığında 
bu durum net bir şekilde ortaya çıkıyor. 
Abir Musi’nin mecliste yaptığı konuşmalar 
ve meclisin işleyişini engellemeye yönelik 
tavırları da ulusal ve uluslararası kamuoyu 
nezdinde iyi biliniyor. Son dönemlerde 
hükümet karşıtı gösterileri, özellikle de 
Cumhurbaşkanı Said’in açıklamalarının 
ardından gerçekleşen gösterileri organize 
ettiği de biliniyor. Dolayısıyla Tunus’taki 
bu gelişmelerin zamanlama olarak bölgesel 
gelişmelerden bağımsız olarak değerlendi-
rilmesi mümkün değil. Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren de meselenin bu boyutu.

Tunus’taki gelişmeler karşısında 
Türkiye pozisyonunu açıklamaktan 

çekinmedi. Resmî açıklamalarda demok-
rasiye, Tunus halkının kazanımlarına ve 

çıkarlarına odaklanıldığı görülüyor. Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, meclisin 

askıya alınması kararının endişeyle karşılandığı 
vurgulandı, demokratik anayasal sürece yeniden 
dönülmesi çağrısı yapıldı ve Türkiye’nin Tunus 
halkının yanında yer almaya devam edeceği 
belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun da Türkiye’nin her zaman 

demokrasiden yana olduğuna vurgu 
yaparak Tunus’taki krizin bir an 
önce aşılarak demokratik sürece 

dönülmesi çağrısında 
bulundu.

Türkiye’nin tavrıTürkiye’nin tavrı

Tunus’taki kriz 2011’den beri 
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değişim, bu değişimin taraf-
ları ve vizyonları dikkate alın-
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EKVADOR, WikiLeaks’in 
kurucusu Julian Assange’ı 
vatandaşlıktan çıkardı. Ül-

kenin başkenti Quito’da bulunan 
Pichincha Mahkemesi’nde önceki 
gün Assange’ın vatandaşlığının 
iptaline ilişkin dava görüldü. Mah-
keme, Assange’a 2018’de verilen 
vatandaşlığın iptaline karar verdi. 
Ekvador adli makamları da bu ka-
rarı Assange’a resmi olarak iletti. 
Ekvadorlu yetkililer, Assange’ın 
vatandaşlık mektubunda birçok 
tutarsızlık, farklı imzalar, muh-
temelen belgelerde değişiklik ve 
ödenmemiş ücretler olduğunu ifa-
de etti. Assange’ın avukatı Carlos 
Poveda, yaptığı açıklamada, Assa-
ge’ın vatandaşlıktan çıkarılmasına 
ilişkin davanın esasa uy- gun 
yürütülmediğini ve 
müvekkilinin duruş-
maya katılmasına 
izin verilmediğini 
söyledi. Assan-
ge’ın mahke-
me tarihinde 
sağlık sorunları 
yaşadığını ve 
özgürlüğünden 
yoksun olduğunu 
anımsatan Poveda, 
bir üst mahkemeye 
başvurarak kararın 
ayrıntılı açıklamasını 
talep edeceğini kay-
detti. Poveda, 
vatan-

daşlığı geri alırken haklara saygı 
duyulması ve kanuni prosedürün 
izlenmesinin uyruğun öneminden 
daha üstün olduğunu ifade etti.
Süreç

Assange’ın kurduğu WikiLe-
aks, 2010’da, aralarında ABD’nin 
Irak ve Afganistan’da işlediği 
suçları da delillendiren çok 
sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. 
ABD’nin casuslukla suçladığı 
ve iadesini istediği Assange, 
hakkında tecavüz ve cinsel taciz 
suçlamalarıyla açılan davalar için 
İsveç’e iadesi gündemdeyken, 
Haziran 2012’de Ekvador’un 
Londra Büyükelçiliğine sığın-
mıştı. İsveç mahkemesi, 2017’de 
Assange hakkındaki davaları 
düşürmüştü. Ekvador, Assange’ın 

siyasi iltica başvurusunu 
kabul etmiş ve Ocak 

2018’de vatandaşlık 
vermişti. Assange, 
Ekvador’un Londra 
Büyükelçiliğinden 
11 Nisan 2019’da 
çıkarılarak gö-
zaltına alınmış ve 
“kefaletle serbest 
bırakılma şartlarını 
ihlal etmekten” 
tutuklanarak Lond-
ra’daki Belmarsh 

Hapishanesine 
konulmuştu.
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ANADOLU topraklarının zengin 
tarihi kültürünü yansıtan, ilk şehir 
devletinin kurulmasına sahne olan 

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alınması kentte sevinç 
yarattı. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olmak üzere birçok uluslararası kurum ve 
kuruluş tarafından aristokrasinin doğdu-
ğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer 
olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce 
UNESCO “Dünya Miras Geçici Liste-
si”ne alınan Arslantepe Höyüğü, Çin’in 
Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrimiçi 
düzenlenen UNESCO Dünya Miras 
Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda 
Dünya Miras Listesi’ne alındı. Arslante-
pe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
alınması kentte büyük heyecan yarattı. 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, 2014’te UNESCO 
Dünya Miras Geçici Listesi’ne giren 
Arslantepe Höyüğü’nde mutlu sona ulaş-
tıklarını söyledi. Arslantepe Höyüğü’nün 
Türkiye’nin 19’uncu kültür varlığı olarak 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayde-
dildiğini hatırlatan Gürkan, şöyle devam 
etti: “Arslantepe Höyüğü’nün asıl listeye 
alınması kentte büyük sevinç yarattı. Bu 
süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhur-
başkanımız olmak üzere bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, belediye başkanları-
mıza, sivil toplum kuruluşlarına, hepsine 
teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sorum-
luluk daha da arttı. Bunun farkındayız. 
Bundan sonra Malatya’yı mazisine layık 
istikbale hazırlama noktasında çalışacağız. 
Buradaki sosyal donatı alanlarının, kar-
şılama ve simülasyon merkezleriyle ilgili 
çalışmaları başlatmıştık. Onları tamamla-
yacağız. Önümüzdeki günlerde Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 
kentimize gelecek. Malatya’mıza, insan-
lığa hayırlı olsun.” Gürkan, Arslantepe 

Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınmasının kente olumlu katkı-
larının olacağını dile getirerek, “Nemrut 
da listede, burası da listeye girdi. Yabancı 
turizm seyahat acentalarının özellikle 
UNESCO tarafından tescil edilmiş bu tür 
yerlere ilgi gösterdiğini ve bunları tur ope-
ratörleriyle paylaştığını biliyoruz. Biz de 
onun alt yapısını hazırlayacağız. Malatya 
tarım, sanayi ve sağlık kenti olduğu gibi 
turizm kenti de olacak.” dedi.
Turizmin, tanıtımın odağında olacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin 
Şişman ise Malatya için tarihi bir gün 
yaşandığını söyledi. Şişman, Arslantepe’nin 
önemli bir tarihe sahip olduğunu dile 
getirerek, şöyle devam etti: “Arslantepe 
Höyüğü, dünyanın en eski kerpiç sarayını 
bağrında bulunduran, bürokrasi ve devlet 
kavramının temellerinin atıldığı, dünya-
nın en eski kılıçlarının ortaya çıkarıldığı 
bir yer. UNESCO toplantısında katılımcı 
ülkelerden de Arslantepe Höyüğü büyük 
övgü aldı bu da bizim için gurur kaynağı 
oldu. 2014’ten bu yana 7 yıllık çabanın 
sonunda kalıcı listeye girdik. Özellikle 
buraya 40 yılını, ömrünü feda eden İtalyan 
arkeolog Prof. Dr. Marcelle Frangipane’ye 
teşekkür ediyoruz. Marcelle burada iğneyle 
kazıyarak güzel sonuçlar aldı. Ayrıca 
Bakanlığımız, yerel yöneticilerimiz büyük 
destek verdi. Hepsine teşekkür ediyo-
ruz. Kalıcı listeye girmiş olmak her şeyin 
bittiği anlamına gelmiyor. Asıl bundan 
sonra yapmamız gerekenleri yapacağız.” 
Kararla Arslantepe Höyüğü’nde turizm 
hareketliliği yaşanacağını aktaran Şişman, 
“Kültürel mirasların bulunduğu şehirler 
turizm anlamında öncelikli hale geliyor. Bu 
konuda Arslantepe Höyüğü şehrin anahta-
rı konumuna geldi. Artık Arslantepe Hö-
yüğü turizmin, tanıtımın odağında olacak. 
İlerleyen günlerde turizm konusunda güzel 
gelişmeler yaşanacak.” diye konuştu.

Malatya’da, 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, 
ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı, resmi, dini ve kültürel bir 

merkez olan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınmasının sevinci yaşanıyor

İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde düzenlenen, 
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ev sa-

hipliğinde gerçekleştirilen İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye’nin farklı 
noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı paneller ile tamamlandı

Eskipazar ilçesinde çiftçiler tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda oluştu-
rulan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye katkısının yanında doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılıyor

TÜRKIYE’NIN önemli kültür 
ve doğa turizmi merkezlerini 
bünyesinde barındıran Karabük, 

“mucize bitki” safran ve mor renkli 
lavantanın ardından “sarı gelin” olarak 
adlandırılan ayçiçeği tarlaları ile agro 
turizmde de adından söz ettirmeye 
başladı. Osmanlı döneminden kalma 
han, hamam, cami, çeşme, köprü ve 
tarihi konaklarıyla UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu 
ile “Karadeniz’in Zeugması” olarak 
anılan Eskipazar ilçesindeki Hadriana-
upolis Antik Kenti’yle yılda yaklaşık 1,5 
milyon turisti ağırlayan Karabük, kültür 
turizminin önemli merkezleri arasında 
yer alıyor. Dünyada acil korunması 
gereken 100 sıcak noktadan biri olarak 
gösterilen ve “orman denizi” olarak 
anılan ülkenin en büyük blok orman-
ları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, 
yaylalar, kanyonlar ve Yenice ilçesin-
deki kamp alanlarıyla ziyaretçilerini 
cezbeden Karabük, doğa turizmiyle de 
öne çıkıyor. Dünyada tescili sağlanarak 
“milli bitki” unvanını alan, ağırlığının 
100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyaya-
bildiği ve birçok alanda kullanıldığı için 

“mucize bitki” olarak bilinen, kilog-
ramı 40 bin liradan alıcı bulduğu için 
de “dünyanın en pahalı bitkisi” olarak 
adından söz ettiren safran ve “mora 
boyanan” görselliğiyle dikkati çeken 
lavanta bitkileri ile agro turizme adım 
atan Karabük, şimdi de ayçiçeği tarla-
larıyla atağa geçti. Eskipazar ilçesinde 
çiftçiler tarafından Tarım ve Orman 
Bakanlığının hibesiyle 350 dekar alanda 
oluşturulan “sarı gelin” olarak adlan-
dırılan ayçiçeği tarlaları, ekonomiye 
katkısının yanı sıra profesyonel ve 
amatör fotoğrafçılar tarafından doğal 
fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor. 
İlçede Keçeler ve İmanlar köylerinin 
eteklerinde ekilen ayçiçeklerin çiçek 
açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. 
Gövdesindeki ve yapraklarındaki yeşil 
tonlarıyla da ilgi çeken ayçiçeği, gün 
doğumu ve batımında ziyaretçilerine 
eşsiz güzellik sunuyor.
Turizmi çeşitlendiriyoruz

Karabük Valisi Fuat Gürel, kültür ve 
doğal zenginliklere sahip Karabük’ün 
çok büyük tarımsal alanlara da sahip 
olduğunu söyledi. Özellikle son yıllarda 

bu tarımsal alanların değerlendirildiği-
ni aktaran Gürel, “Eskipazar ilçemizde 
350 dönüm alanda ayçiçeği bitkisi ekil-
di. Çiçek açmasıyla görsellik adına çok 
güzel görüntü ortaya çıktı. Bölgemizde 
zaten safran hasadı dönemlerinde çok 
güzel görüntüler var. Buraya vatan-
daşlarımız geliyor ve hasadına katılı-
yor. Orman İşletme Müdürlüğümüz 
tarafından lavanta tarlaları oluşturuldu. 
Turizm maksatlı kullanılmakta. Turiz-
mi böyle yavaş yavaş çeşitlendiriyoruz.” 
şeklinde konuştu. Ayçiçeğinin de çok 
güzel görüntü verdiğini dile getiren 
Gürel, şöyle devam etti: “Hem eko-
nomiye katkı hem de turizm maksatlı 
kullanılacak bir çalışma devreye girdi. 
Safranbolu, Türkiye ve dünyada belirli 
yere oturan, UNESCO Kültür Mirası 
Listesi’nde olan, dünyada sayılı, bü-
tüncül olarak korunabilen kentlerden 
birisi. Doğa turizmini devreye sokmaya 
çalışıyoruz, Hadrianaupolis Antik Ken-
ti’ni ören yeri olarak devreye sokacağız. 
Bunlar bütünlük arz ediyor ama turizm 
çeşitlerinin tamamını devreye sokmak 
için uğraşmak ve birbirleriyle entegre 
olmasını sağlamak lazım.”

İtalyan rüzgarı

En renkli festivalKütüphane günleri

Gürel, her gelen 
turistin ilgi alanının 
farklı olduğuna işaret 
ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Birisi 
kültür turizmine 
meyillidir, birisi doğa 
ve doğa sporları 
turizmine meyillidir. 
Bölgemize gelecek 
misafir sayısını ar-
tırmak, burada kalış 
süresini uzatabilmek, 
bu da başka bir uğraş 
alanı. Turizmin bütün 
çeşitlerini devreye 
sokup misafirlerimize 
sunmak istiyoruz. 
Hoşa giden bir görsel-
lik, her zaman dikkat 
çekicidir. Bu, ayçiçeği 
tarlası, safran tarlası, 
başka bitkilerin gör-
selliği olabilir. Bunlar, 
fotoğraf çekmek için 
dikkat çekici, turizmi 
geliştirmek adına böl-
gemize renk katacak.”

Turizmi
geliştirmek 

adına bölgemize 
renk katacak

Karabük deyip geçmeyinKarabük deyip geçmeyin

MALATYA’YA 7 kilometre uzaklıkta, Fırat Neh-
ri’nin batı kıyısında bulunan Arslantepe, yüksek 

tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınların-
dan korunan yapısı sayesinde, binlerce yıl insanoğluna 
kucak açmış tarihi mekanlar arasında yer alıyor. Geç 

Kalkolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel 
sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler’den 
Roma ve Bizans’a kadar birçok medeniyetin izlerini taşı-
yor. İlk arkeolojik kazı çalışması 1931’de Louis Delaporte 
başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirilen, 

1961’den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversi-
tesinden ekiplerce sürdürülen kazı çalışmalarıyla 
Arslantepe Höyüğü’nde yağmur drenaj hattı gibi 

altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini 
aşkın mühürle, Anadolu’nun en eski 

şehir devletlerinden birinin 
yapıları ortaya çıktı. 

ArslantepeArslantepe
HöyüğüHöyüğü

SANAYI ve Teknoloji Bakan-
lığından yapılan yazılı açık-
lamaya göre, 29 Haziran’da 

‘Made in Italy İçin Sürdürülebilir 
Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zor-
luklar’ temasıyla başlayan tasarım 
günleri, Türkiye’nin farklı nokta-
larından canlı bağlantıların yapıl-
dığı panellerle sona erdi. Etkinlik, 
Türkiye’deki İtalyan Sistemi’ni 
oluşturan İtalya’nın Ankara Büyü-
kelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, 
İzmir Konsolosluğu, İtalyan Kültür 

Merkezi ve ICE İtalyan Dış Tica-
ret ve Tanıtım Ajansı kurumların 
katılımıyla gerçekleştirildi. Katılım-
cıların, Göbeklitepe, Galata Kulesi, 
İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, 2’nci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası 
ve Venedik’ten canlı bağlantılarla 
renk kattığı çevrim içi gerçekleş-
tirilen panellerde mimari tasarım, 
kamusal sanat, endüstriyel tasarım 
ve giyilebilir teknoloji konuları ele 
alındı. İtalyan Tasarım Günleri’nin 

son gününde Bilişim Vadisi Tasarım 
Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. 
Pınar Sipahi’nin moderatörlüğünde 
çevrim içi bir toplantı düzenlendi. 
Bilişim Vadisi Tasarım Kümelen-
me Merkezi’ndeki toplantıda video 
gösteriminin ardından Bilişim Vadisi 
Genel Müdürü Serdar İbrahimci-
oğlu, İtalya’nın Ankara Büyükelçisi 
Massimo Gaiani ile Bilişim Vadisi 
Tasarım Kümelenme Merkezi Ka-
musal Sanat Koordinatörü Prof. Dr. 
Luca Molinari birer konuşma yaptı.

DIDIM’DE 2015 yılında belediyeye ait 
Akköy Kocabahçe’de 55 dönüm arazi 
üzerine Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs 
bitkileri fidanlığı kuruldu. Burada yetişen 
lavantalar yıllar sonra istenilen seviyeye 
gelmesiyle bu yıl ilk kez lavanta festivali 
düzenlendi. Festivale yerli ve yabancı 
turistler yoğun ilgi gösterdi. Davetliler, 
görsel şölen sunan lavanta tarlasında bol 
bol fotoğraf çektirdi. Festivalde Ukrayna-
lı mankenler giydikleri lavantalı giysilerle 
davetlilerin ilgi odağı oldu. İlk kez yapı-
lan festivalin gelecek yıllarda da gele-
neksel hale dönüştürüleceği ifade edildi. 
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz 
Atabay, “Uzun zamandan beri tarlamızın 

bu seviyeye gelmesini sabırla 
bekledik. 10 çeşit tıbbi bitkiyi 
tohumundan yetiştiriyoruz ve 
yağını sıkıyoruz. Önümüzdeki 
yıldan itibaren daha yoğun bir 
şekilde çalışma içine gireceğiz. Pandemi 
olmasaydı daha yoğun olacaktık. Gele-
cek yıllarda lavantayı yurt dışına ihracat 
yapmamız söz konusu olacak. Yurt içinde 
de birçok firmanın bizden talepleri var. 
Ürünü belirli seviyede yetiştiriyoruz. 
Çok fazla üründen ise kaliteli ürün elde 
etmek istiyoruz. Çalışan arkadaşların da 
bu işi meslek edinmesi istiyoruz. Lavanta 
Turizm için önemli bir ürün. Türkiye için 
yeni ama Avrupa ve başka ülkelerde daha 

önceden başladı. Agro turizm dediğimiz 
tarımla turizmi iç içe geçtiği yeni bir olgu 
var. Bunun için bölgemiz çok avantajlı. 
Ama elimizdeki imkânları çok iyi değer-
lendirmemiz lazım. Biz birazda bunun 
için bu işe girdik. Turizm benim ana 
mesleğim. Bu seviyeye gelmesi için çok 
sabırla bekledik. İlçemizde konaklayan 
yerli ve yabancı tersleri bir şekilde buraya 
naklederek bizzat içerisinde dokunarak 
hissetmelerini istedik” 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
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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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor
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ŞEF, seyyah ve araştırmacı Ömür 
Akkor, Ketebe Yayınları’ndan çıkan 
ve 25 yıldaki seyahatleri sonucunda çi-
zimleriyle oluşturduğu ‘Türkiye Gast-
ronomi Atlası’ ile Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’nde söyleşi ger-
çekleştirdi. Şef Ömür Akkor, Cum-
hurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde 
Anadolu yemek kültürü üzerine 
söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye’nin yedi 
coğrafi bölgesini ve bütün şehirlerini 
karış karış gezen Ömür Akkor’un 
kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet 
noktalarını ve gezi rotalarını, harita ve 
çizimleriyle anlattığı ‘Türkiye Gastro-
nomi Atlası’nın detayları da söyleşide 
davetlilere aktarıldı. Şef Ömür Akkor, 
söyleşide yaptığı konuşmada, yazmış 

olduğu ‘Türkiye Gast-
ronomi Atlası’nın 400 
sene sonra da okun-
masını hedeflediğini 
söyledi. Akkor, “Bütün 
bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli 
var. Anadolu’yu anlamak ve Anado-
lu’ya hizmet etmek zorundasınız. Ben 
iki şeye çok dikkat ediyorum. Dünya-
daki en eski hayvan fosili Çankırı’da. 
8 milyon yıla eşitleniyor. Anadolu, 
hayvanların ilk yaşadığı yer diyebiliriz. 
Biz ilk insanlık faaliyetlerini Göbekli 
Tepe sayesinde Anadolu’ya inşa et-
mişiz. Anadolu hem hayvanların hem 
de insanların dünyasının gelişimini 
tamamlamasında ilk başlayan mer-
kez” dedi.



TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan yabancı oyuncu 
kararını da değerlendiren Bülent Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ku-
ralın değişmesiyle elimizde 14 yabancı oyuncumuz bulunuyordu. Yerli 
oyuncunun kısıtlı olması, altyapıdaki oluşumun çok kötü olması, altyapı 
hocalarımızın maaşlarının çok kötü olduğu bir ortamda, Türk oyun-

cunun yetişme süreci biraz sıkıntılı geçiyor. İnşallah federasyon bu 
konuyla ilgili çalışma yapacaktır. 6 oyuncuyu oynatmasanız ve sizin 

idmanınızda çekip gitmeye kalksa, ayrıca sizin idman düzeni-
nizi bozsa kulübe verdiği zararı büyük olur. En azından 

yabancı kuralı için 11 futbolcuya izin verilse ve 3 
futbolcu yedek tutulsa çok doğru olurdu. Ayrıca 

altyapı çalışmıyor ki, milli takımda sol bek bula-
mıyorsunuz. Maaş ve saha olmayan ortamda fut-
bolcu yetişmez. Bizler sokak aralarında yetiştik 

ama o zamanki futbol büyüklerimiz, bize her 
türlü bilgi paylaşımını yapıyordu. Sizler 
antrenörleri toplayıp, ‘Türk futbolu için 

ne yapmalıyız?’ diye sordunuz mu? 
Yöneticiler olarak yaptığınız toplan-

tılarda aldığınız kararlar sadece Türk 
futboluna verilen zararlar... İnşallah 

kısa süre içerisinde doğru, interaktif ve 
uzaktan eğitimle Avrupa futbolunda 
oynayan Türk gençlerini çıkartır ve 
yetiştiririz.”

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan 
Acar Resort & Sports Topuk Yaylası 
Tesisleri’nde sezon öncesi 3. kampını 

yapan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü 
sezon hazırlıklarının hızla devam ettiğini söy-
ledi. Takıma çok önemli takviyeler yapıldığını 
anlatan Uygun, “Yaptığımız transferler, takı-
ma çok önemli takviyeler sağladı. Anıl, Alper, 
Holmen gibi çok önemli transferlerimiz var. 
Çok yetenekli arkadaşlar kendileri. 2. etabı-
mızda takımımıza yine takviyelerimiz oldu. 
Onlar tabii bazı sıkıntılardan dolayı 1 ay kadar 
gelemediler, o yüzden idmansız olmaları 
bizim için handikaptı.” diye konuştu. Transfer 
çalışmaşarının devam ettiğini bildiren Uygun, 
“Tabii transfer kolay olmuyor. Başkanımız, is-
tediğimiz isimler üzerinde çalışıyor. İstediğim 
2 futbolcu daha vardı. Onlar bazı nedenlerle 

aramıza katılmayabilir ama çok yetenekli, 
kendisini dünya futboluna kanıtlamış 3 fut-
bolcuyu daha aramıza katacağız.” ifadelerini 
kullandı. Uygun, Gökhan Gönül transfe-
rinden duyduğu 
memnuni-
yeti dile 
getirerek, 
oyuncunun 
son 10 yılda 
Türk futbo-
luna damga 
vurduğunu, 
tecrübesiyle 
takıma çok 
şey katacağını 
düşündüğünü 
kaydetti.

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

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

Geçen sezonu sollad

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

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

Onyekuru moral buldu

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

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar

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

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl

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

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

Gasly: çok objektifiz

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

Arac daha çok sevdim

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

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

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

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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DÜNYA ÇAPINDA 3
FUTBOLCU GELECEK!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Bülent Uygun, çok yetenek-
li, kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu daha transfer edeceklerini bildirdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, transfer konusunda isim 

vermeyeceğini ancak müjdeler 
olacağını söyledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda genç halterciler Muhammed Furkan Öz-
bek ile Nuray Levent, madalyanın uzağında kalarak organizasyona veda etti

AVCILAR Beşiktaşlılar 
Derneği’nin organize ettiği 
şampiyonluk kutlamasına 

katılan Çebi, organizasyon ön-
cesi basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Transfer, imzalar 
atılmadan bir yöneticinin, başkanın 
cevap verebileceği bir konu değil. 
Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, 
Beşiktaş’a zarar veriyor. İmzalar 
atıldığı gün deklare ediliyor. Bunun 
dışında yöneticilerimiz de biz de 
bilgi veremeyiz. Transfer müjde-
leri tabii ki olacak ama ben ne 
isim veririm ne tarih veririm. Bir 
şey söyleyemem.” diye konuştu. 

Şampiyonluk gecesinde kürsüde 
de konuşan Çebi, kendilerine 
yapılan eleştirilerle ilgili şunları 

kaydetti: “Bu sene şampiyon olduk. 
Temennimiz seneye de olmak. 
Bu değerli camiaya hizmet etmek 
bizim için şereftir. Abuk sabuk şe-
kilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. 
Bu eleştirilerin kimler tarafından 
yapıldığını şahsen biliyorum. Eski 
yönetimin mevcut yönetimi eleştir-
diği böyle bir başka dönem olmadı. 
Seçimden sonra herkes yönetimin 
etrafında toplanırdı. Yüzde 10’luk 
bir kısım trol hesaplarla bize zarar 
vermeye çalışırken Beşiktaş’a zarar 
veriyor. Beşiktaş’ı mali anlamda yü-
rür hale getirdik. Herkes ‘bu takım 
küme düşer’ derken ben ‘şampiyon 
olacağız’ diyenlerdenim. Bir şeye 
inanmazsanız onu yapma şansınız 
olmaz.”

Kadınlar yüzmede Ledecky
altın madalyanın sahibi oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında yarın Moldova temsilcisi Petro-
cub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 1500 
metre serbest stilde altın madalyayı ABD’li Kathleen Ledecky elde etti

Tokyo Su Sporları Merkezi’nde 
gerçekleştirilen yüzme yarışların-
da 1500 metre serbestte olimpi-

yat ve dünya rekortmeni 24 yaşındaki 
Ledecky, 15.37.34’lük derecesiyle altın 

madalyaya uzandı. Ledecky, üst üste 
3. kez olimpiyatta farklı stillerde altın 
madalya alma sevinci yaşadı. Ayrıca 
ABD’li sporcu 1500 metre serbestte 
altın madalya alan ilk olimpik kadın 

yüzücü oldu.  Gümüş madalyayı ABD’li 
Erica Sullivan 15.41.41’lik derecesiyle 
alırken, bronz madalyayı ise Alman 
yüzücü Sarah Kohler 15.42.91’lik zama-
nıyla elde etti

UEFA’nın 2021-2022 sezonunda 
ilk kez düzenlediği UEFA Avru-
pa Konferans Ligi’nde Türkiye’yi 

temsil eden Sivasspor, 2. ön eleme turu 
ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Petrocu-
b’u,  bu akşam saat 20.00’de Bahçeşe-
hir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda 
konuk edecek. TRT Spor ekranlarından 
yayınlanacak mücadelede Rus hakem 
Kirill Levnikov düdük çalacak. Avrupa 
kupalarında daha önce 15 maça çıkan 
kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmaların 
5’ini kazandı, 9 kezsahadan yenik ayrıldı, 
bir maçta da berabere kaldı. Söz konusu 
mücadelelerde 16 gol atan Sivasspor, 
kalesinde ise 29 gol gördü.

Nereden nereye
Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun 
yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 
puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak 
ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı 
elde etti. 2008-2009 sezonunda UEFA 

Intertoto Kupası’na 2. turdan itibaren 
katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi 
OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 
2-2 berabere kaldı, rövanş maçında 
rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Si-
vasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Bra-
ga’ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında 
kaldı. Beşiktaş’ın 71 puanla şampiyon 
olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla 
ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyaz-
lılar, kulüp tarihinin en önemli başarı-
sına imza atarak UEFA Şampiyonlar 
Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. 
Sivasspor, 2009-2010 sezonunda 3. eleme 
turunda Belçika’nın Anderlecht takımı-
na deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas’taki 
rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen 
kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek 
yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam 
etti. UEFA Avrupa Ligi’nde Ukrayna’nın 
güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 
eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0’lık 
skorlarla yenilerek kupadan elendi.

Avrupa onun işi
       Sivasspor, teknik direktör Roberto Car-
los yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 
53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA 
Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazan-
masına rağmen “futbolda şike davası” 
nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi. 
Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra 
geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi 
I Grubu’nda İspanya’dan Villarreal, 
İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve Azerbay-
can temsilcisi Karabağ ile eşleşti. Grupta 
oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez 
de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, 
attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü. 
Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal’e 
5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv’e ise 2-1 ve 
1-0’lık skorlarla yenildi. Gruptaki 2 gali-
biyetini 2-0 ve 3-2’lik skorlarla Karabağ’a 
karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 
3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına 
veda etti.

VURDUGUN GOL 
OLSUN YiGiDO

TOKYO Uluslararası Forum’da yapılan 
müsabakalarda Türkiye adına Muham-
med Furkan Özbek ile Nuray Levent 

podyuma çıktı. Oyunların ikinci gününde 
halterde 67 kilo finallerinde podyuma çıkan 
20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek, iste-
diği sonucu alamadı. Koparmada ilkinde 142 
kilo kaldıran Muhammed Furkan, iki kez 145 
kiloyu denedi ama başarılı olamadı. Silkmede 
de 173 kiloyu üç denemesinde de kaldırama-
yan Muhammed Furkan oyunları madalya 
alamadan tamamladı. Olimpiyatların 4. 
gününde bir diğer genç halterci Nuray Levent 
ise oyunları 9. sırada bitirdi. Koparmadaki 
ilk hakkında 97 kilo, ikinci hakkında 100 
kilo kaldıran Nuray, üçüncü ve son hakkında 
başarılı olamadı. Silkmede podyuma bir kez 
daha gelen Nuray, 116 kiloyu kaldırarak iyi 
başladı. İkinci hakkında 120 kilo kaldırma-
yı başaran Nuray, son hakkında 124 kiloyu 
denedi ama bunda başarılı olamayınca 64 kilo 
A Grubu’nda 9.’lukta kaldı.

Halterde Türkiye’nin 11 madalyası var
Türkiye, olimpiyat oyunlarında halter 
branşında 8 altın, bir gümüş ve 2 bronz 

olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. 
Seul 1988’de Naim Süleymanoğlu altı dünya 
ve dokuz olimpiyat rekoru kırarak altın 
madalya kazandı. Süleymanoğlu, Barcelona 
1992’de ikinci kez Türkiye’ye altın madalya 
kazandırdı. Naim Süleymanoğlu Atlanta 
1996’da üst üste üçüncü olimpiyat şampiyon-
luğunu kazanarak halter tarihinde bir ilki 
gerçekleştirdi. Bu olimpiyatta ayrıca Halil 
Mutlu altın madalyanın sahibi oldu. Sydney 
2000’de Halil Mutlu ikinci kez katıldığı 
olimpiyat oyunlarında yine altın madalya 
kazandı. Halil Mutlu Atina 2004’te bir kez 
daha altın madalya kazanarak Naim Süley-
manoğlu’nun ardından olimpiyatlarda üst 
üste üç kez altı kazanan sporcu oldu. Taner 
Sağır da Türkiye’ye bu oyunlarda bir altın 
madalya daha kazandırmayı başardı. Ati-
na’da ayrıca kadınlarda Nurcan Taylan, altın 
madalya kazanarak olimpiyatlarda bu başa-
rıyı gösteren ilk kadın Türk sporcu olarak 
tarihe geçti. Aynı oyunlarda Reyhan Ara-
bacıoğlu ile Sedat Artuç da bronz madalya 
elde etti. Türk sporcular Rio 2016’yı da boş 
geçmedi. Daniyar İsmailov, bu oyunlarda 
Türkiye’ye gümüş madalya getirdi.

Halterde hüzün var

Nuray Levent

Muhammed Muhammed 
Furkan ÖzbekFurkan Özbek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan yabancı oyuncu 
kararını da değerlendiren Bülent Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ku-
ralın değişmesiyle elimizde 14 yabancı oyuncumuz bulunuyordu. Yerli 
oyuncunun kısıtlı olması, altyapıdaki oluşumun çok kötü olması, altyapı 
hocalarımızın maaşlarının çok kötü olduğu bir ortamda, Türk oyun-

cunun yetişme süreci biraz sıkıntılı geçiyor. İnşallah federasyon bu 
konuyla ilgili çalışma yapacaktır. 6 oyuncuyu oynatmasanız ve sizin 

idmanınızda çekip gitmeye kalksa, ayrıca sizin idman düzeni-
nizi bozsa kulübe verdiği zararı büyük olur. En azından 

yabancı kuralı için 11 futbolcuya izin verilse ve 3 
futbolcu yedek tutulsa çok doğru olurdu. Ayrıca 

altyapı çalışmıyor ki, milli takımda sol bek bula-
mıyorsunuz. Maaş ve saha olmayan ortamda fut-
bolcu yetişmez. Bizler sokak aralarında yetiştik 

ama o zamanki futbol büyüklerimiz, bize her 
türlü bilgi paylaşımını yapıyordu. Sizler 
antrenörleri toplayıp, ‘Türk futbolu için 

ne yapmalıyız?’ diye sordunuz mu? 
Yöneticiler olarak yaptığınız toplan-

tılarda aldığınız kararlar sadece Türk 
futboluna verilen zararlar... İnşallah 

kısa süre içerisinde doğru, interaktif ve 
uzaktan eğitimle Avrupa futbolunda 
oynayan Türk gençlerini çıkartır ve 
yetiştiririz.”

ilçesindeki Fenerbahçe Serkan 
Acar Resort & Sports Topuk Yaylası 
Tesisleri’nde sezon öncesi 3. kampını 

yapan Çaykur Rizespor’un teknik direktörü 
sezon hazırlıklarının hızla devam ettiğini söy-
ledi. Takıma çok önemli takviyeler yapıldığını 
anlatan Uygun, “Yaptığımız transferler, takı-
ma çok önemli takviyeler sağladı. Anıl, Alper, 
Holmen gibi çok önemli transferlerimiz var. 
Çok yetenekli arkadaşlar kendileri. 2. etabı-
mızda takımımıza yine takviyelerimiz oldu. 
Onlar tabii bazı sıkıntılardan dolayı 1 ay kadar 
gelemediler, o yüzden idmansız olmaları 
bizim için handikaptı.” diye konuştu. Transfer 
çalışmaşarının devam ettiğini bildiren Uygun, 
“Tabii transfer kolay olmuyor. Başkanımız, is-
tediğimiz isimler üzerinde çalışıyor. İstediğim 
2 futbolcu daha vardı. Onlar bazı nedenlerle 

aramıza katılmayabilir ama çok yetenekli, 
kendisini dünya futboluna kanıtlamış 3 fut-
bolcuyu daha aramıza katacağız.” ifadelerini 
kullandı. Uygun, Gökhan Gönül transfe-
rinden duyduğu 
memnuni-
yeti dile 
getirerek, 
oyuncunun 
son 10 yılda 
Türk futbo-
luna damga 
vurduğunu, 
tecrübesiyle 
takıma çok 
şey katacağını 
düşündüğünü 
kaydetti.

DÜNYA ÇAPINDA 3
FUTBOLCU GELECEK!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Bülent Uygun, çok yetenek-
li, kendilerini dünya futboluna kanıtlamış 3 futbolcuyu daha transfer edeceklerini bildirdi

şey söyleyemem.” diye konuştu. 
Şampiyonluk gecesinde kürsüde 
de konuşan Çebi, kendilerine 
yapılan eleştirilerle ilgili şunları 

rür hale getirdik. Herkes ‘bu takım 
küme düşer’ derken ben ‘şampiyon 
olacağız’ diyenlerdenim. Bir şeye 
inanmazsanız onu yapma şansınız 
olmaz.”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet 
Nur Çebi, transfer konusunda isim 

vermeyeceğini ancak müjdeler 
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Yabancı oyuncu kuralı düşürülmeliydi



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’n-
da kadınlar 69 kiloda Polonyalı 
Kraolina Kozsewska’yı eleyerek 

adını çeyrek finale yazdıran milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin olim-
piyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü 
olmanın gururunu yaşıyor. Sürmene-
li’nin sporcusu olduğu Trabzonspor 
Kulübünün internet sitesinde yer alan 
açıklamada, olimpiyatlarda ringe çıkan 
ilk kadın Türk boksör olan Busenaz’ın, 
çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma günü 
Ukraynalı Anna Lysenko’yla yapacağı 
karşılaşmaya antrenör Cahit Süme ile 
ara vermeden hazırlandığı belirtildi. 
Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz 
Sürmeneli’nin ifadelerine de yer 
verildi. Çocukluğundan beri olim-
piyatlar için hazırlandığının altını 
çizen Busenaz Sürmeneli, “Hocam 
tarafından hep olimpik bir sporcu 
olabilmek için yetiştirildim. Çok 
emek verdik, çok fedakarlıklar 
yaptık ve bu günlere geldik. 
Olimpiyatlarda ilk maçıma 

çıktım ve ne büyük gurur ki ülkemin bu 
sahnede maça 
çıkan ve ga-
libiyet alan 
ilk kadın 
boksörü 
oldum.” 
değer-
lendir-
mesinde 
bulundu.

FENERBAHÇE Kulübü Baş-
kanı Ali Koç, Türkiye Futbol 
Federasyonu Olağan Mali 

Genel Kurulu Toplantısı’nda yayıncı 
kuruluştan kulüplerin istediklerine 
kadar birçok konuda açıklamalarda 
bulundu.  İşte Ali Koç’un sözleri: 
“Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 
kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile 
getiren bir açıklama yapmıştık. TFF 
ile dün gece ilk defa bu konuda bir 

toplantı yaptık. Mutabık kalınan 
konuların da tez zamanda yürürlüğe 
gireceğini düşünüyorum. Samimi 
olmanızı bekliyorum.  Federas-
yonumuzla dün gece ilk defa son 
gündemdeki konularla ilgili toplantı 
yaptık. Toplantı nispeten olumlu 
geçti. Türk futbolundaki güven me-
selesi öncelikli meselemiz. Bunda 
da çözüm üretileceğini düşünüyo-
ruz. Ben TFF Başkanı olsam mali 

genel kuruldan önce kulüplerle 
görüşürdüm. Yine de her şeye 
rağmen dünkü toplantının 
hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
canı gönülden diliyorum Her 
konuda benzer düşünmüyor olabili-
riz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok 
ciddi yol alacağımıza inanıyorum. 
Bu kadar sorun yaşanırken TFF’nin 
en azından bizler daha önce çağırıp 
dinlemesini isterdik.

KiLO VERMEK iSTERKEN 
SPORCU OLDU

Bu kafayla gidersek daha fazla dibe vuracağız

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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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

*
Eskişehir’de kilo vermek için başladığı boksta çıktığı 7 profesyonel maçını da 
kazanan 18 yaşındaki Dilara Yüksel, ilk altın kemerini almaya çok 
yaklaştı. Arnavutluk’taki unvan maçı Gürcistanlı rakibi Nana 
Chakhvashvili’nin koronavirüs olması nedeniyle İstanbul’a 
ertelenirken, Dilara Yüksel, “Elimden gelenin fazlasını da 
yaparak bu kemerin bende kalacağından eminim. ” dedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda adını çeyrek finale yazdıran milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, “Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir 
galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum.” dedi

Eyüpspor için yeni stat

Gaziantep hazırlanamadı!

genel kuruldan önce kulüplerle 
görüşürdüm. Yine de her şeye 
rağmen dünkü toplantının 
hayırlı sonuçlara vesile olmasını 

Bu kafayla gidersek daha fazla dibe vuracağız
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ALi KOC ATES 
PUSKURDU

TÜRKİYE’NİN futbolda bir devlet 
stratejisi olması gerektiğine inanıyo-
rum. Futbolun her kademesinde bir 
değişime ihtiyacımız var. Futbolun 
içinde bulunduğu bu durumda kulüp-
lerin de payı var. Çözmek istiyor-
sak irade koymalıyız. Uluslararası 
arenayla aramızın ne kadar açıldığını 

görüyoruz. Sadece mali olarak değil, 
futbol olarak da. Ben, Türk futbolun-
da dibe vurduğumuzu sanıyordum 
ama biz bu kafayla gidersek daha 
da dibe vuracağız. Almanya 10 yıllık 
plan yaptı, Belçika yaptı. Biz niye 
yapamıyoruz? Türkiye’nin bir devlet 
futbol stratejisi olması gerektiğine 

inanıyorum ve 10 yıl içinde futbolun 
her katmanında büyük bir devrimsel 
dönüşüme ihtiyacımız var. Futbo-
lumuzun bugün içerisinde olduğu 
durumda kulüplerin de suçu vardır 
ancak bunu çözmek istiyorsak bir 
irade şarttır. Avrupa ile makas çok 
açıldı. Çözmek sorun mu? Bence 

değil. Her sorunu aşabiliriz ama 
yeter ki gerekli irade olsun. Fede-
rasyonumuzun, kulüplerle çekişme-
sini bırakıp, hepimizin aynı gemide 
olduğunu hatırlayıp futbolumuzu 
içinde bulunduğu durumdan çıkar-
mak için planları harekete geçirmek 
durumundayız.

AVUSTURYA’DA dünyaya gelen 
Dilara Yüksel, 2 yıl önce fazla 
kilolarından kurtulmak için 

amatör olarak boksa başladı. Geçen 
yıl ailesiyle birlikte memleketi Eski-
şehir’e dönen Dilara, çalışmalarını 
sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu 
oldu. 80 kilo iken başladığı boks 
sayesinde 13 kilo veren ve ilk çıktığı 7 
profesyonel maçını da kazanan Dilara 
Yüksel, gözünü altın kemere dikti. 
Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) 
tarafından Arnavutluk’ta düzenlenen 
‘Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu 
Kemer Unvanı’ maçına çıkan Dila-
ra Yüksel, rakibi Gürcistanlı Nana 
Chakhvashvili’nin koronavirüs olması 
nedeniyle altın kemeri geçici olarak 
alıp Türkiye’ye döndü. Ayrıca Gür-
cistanlı Nana Chakhvashvili ile Dilara 
Yüksel’in ağustos ayında İstanbul’da 
altın kemer müsabakası yapmasına ka-
rar verildi. Eskişehir’de unvan maçına 
hazırlanan Dilara Yüksel, kilo vermek 
için başladığı boksta bu kadar ilerle-
yeceğini tahmin etmediğini söyledi. 80 
kilo iken başladığı boks sporuyla hem 
profesyonel lisanslı sporcu olduğu-
nu hem de 13 kilo verdiğini anlatan 
Yüksel, “Kilo vermek için başladığım 
yolda bu kadar ilerleyeceğimi asla 
tahmin edemezdim. Ama ben hırsımla 
ve hayallerime inanarak buraya kadar, 
bu kemere kadar geldim. Profesyonel 
boksa ilk başladığımda beni motive 
eden kulübüm Kadıköy Boks Kulübü 
ve promotörüm Serdar Avcı’ya teşek-
kür ederim. Onlar sayesinde 7 maç 

yaptım ve ka-
zandım. Benim 
hedefim dünya 
şampiyonluk 
kemeri ve diğer 
federasyonlarda 
da birinci sıraya 
kadar çıkmak. 
Şu ana kadar 
kilomda en genç 
benim. Benim gibi 
18 yaşında 7 maçını kazan-
mış boksör yok” dedi.

Kemeri
kimseye vermem
Evrensel Boks Organizasyonu 
(UBO) tarafından geçen 24 
Temmuz’da Arnavutluk’ta 
düzenlenen ‘Boks Gecesi Avrupa 
Şampiyonluğu Kemer Unvanı’ maçı-
na çıkan Dilara Yüksel, rakibine ya-
pılan Covid-19 testinin pozitif çıkması 
üzerine müsabakasız altın kemeri 
alarak Türkiye’ye döndü. Federas-
yon, unvan maçının ağustos ayında 
İstanbul’da yeniden yapılmasına 
karar verirken, bu sürede altın kemeri 
de Dilara Yüksel’e teslim etti. Kilo 
vermek için başlamasına rağmen boks 
sporunu çok sevdiğini ve kendisini 
ringe ait hissettiğini anlatan Yüksel, 
ilk altın kemerin sahibi olabilmek 
için çok çalıştığını söyledi. Yüksel, 
“Ringde kendimi çok iyi hissediyo-
rum. Orada iyi hissetmek, dövüşmek, 
o atmosferi hissetmek çok ayrı, 
çok güzel bir duygu. Maçı kazanıp 

ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek 
çok güzel bir duygu. Ben 80 kiloyla 
başladım boksa. Şu anda 67 kiloyum. 
Boks çok kilo verdiren bir spor. Kısa 
sürede çok kilo verebiliyoruz çünkü 
yoğun bir antrenman sürecimiz var. 
Unvan maçında rakibimin Covid-19 
testi pozitif çıkınca maçım ağustosa 
ertelendi. Federasyon kemeri geçici 
olarak bana verdi. Şimdi rakibim 
Nana, İstanbul’da olacak maçta 
kemeri benden almaya çalışacak. 
Çok zor, benden alması çok zor. Bu 
kemeri benden asla alamaz. Ben elim-
den gelenin fazlasını da yaparak bu 
kemerin bende kalacağından eminim. 
Ringde tamamen apayrı bir insan 
oluyorum” diye konuştu.

2
adını çeyrek finale yazdıran milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin olim-
piyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü 
olmanın gururunu yaşıyor. Sürmene-
li’nin sporcusu olduğu Trabzonspor 
Kulübünün internet sitesinde yer alan 
açıklamada, olimpiyatlarda ringe çıkan 
ilk kadın Türk boksör olan Busenaz’ın, 
çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma günü 
Ukraynalı Anna Lysenko’yla yapacağı 
karşılaşmaya antrenör Cahit Süme ile 
ara vermeden hazırlandığı belirtildi. 
Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz 
Sürmeneli’nin ifadelerine de yer 
verildi. Çocukluğundan beri olim-
piyatlar için hazırlandığının altını 
çizen Busenaz Sürmeneli, “Hocam 
tarafından hep olimpik bir sporcu 
olabilmek için yetiştirildim. Çok 
emek verdik, çok fedakarlıklar 
yaptık ve bu günlere geldik. 
Olimpiyatlarda ilk maçıma 

LO VERMEK iSTERKEN 
SPORCU OLDU
Eskişehir’de kilo vermek için başladığı boksta çıktığı 7 profesyonel maçını da Eskişehir’de kilo vermek için başladığı boksta çıktığı 7 profesyonel maçını da 
kazanan 18 yaşındaki Dilara Yüksel, ilk altın kemerini almaya çok 
yaklaştı. Arnavutluk’taki unvan maçı Gürcistanlı rakibi Nana 
Chakhvashvili’nin koronavirüs olması nedeniyle İstanbul’a 
ertelenirken, Dilara Yüksel, “Elimden gelenin fazlasını da 
yaparak bu kemerin bende kalacağından eminim. ” dedi

yaptım ve ka-
zandım. Benim 
hedefim dünya 
şampiyonluk 
kemeri ve diğer 
federasyonlarda 
da birinci sıraya 
kadar çıkmak. 
Şu ana kadar 
kilomda en genç 
benim. Benim gibi 
18 yaşında 7 maçını kazan-
mış boksör yok” dedi.

kimseye vermem
Boks Organizasyonu 

(UBO) tarafından geçen 24 

Tokyo Olimpiyat Oyunları’n-
da kadınlar 69 kiloda Polonyalı 
Kraolina Kozsewska’yı eleyerek 

adını çeyrek finale yazdıran milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, Türkiye’nin olim-
piyatlarda ringe çıkan ilk kadın boksörü 
olmanın gururunu yaşıyor. Sürmene-
li’nin sporcusu olduğu Trabzonspor 
Kulübünün internet sitesinde yer alan 
açıklamada, olimpiyatlarda ringe çıkan 
ilk kadın Türk boksör olan Busenaz’ın, 
çeyrek finalde 30 Temmuz Cuma günü 
Ukraynalı Anna Lysenko’yla yapacağı 
karşılaşmaya antrenör Cahit Süme ile 
ara vermeden hazırlandığı belirtildi. 
Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz 
Sürmeneli’nin ifadelerine de yer 
verildi. Çocukluğundan beri olim-
piyatlar için hazırlandığının altını 
çizen Busenaz Sürmeneli, “Hocam 
tarafından hep olimpik bir sporcu 
olabilmek için yetiştirildim. Çok 
emek verdik, çok fedakarlıklar 
yaptık ve bu günlere geldik. 
Olimpiyatlarda ilk maçıma 

çıktım ve ne büyük gurur ki ülkemin bu 
sahnede maça 
çıkan ve ga-
libiyet alan 
ilk kadın 
boksörü 
oldum.” 
değer-
lendir-
mesinde 
bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda adını çeyrek finale yazdıran milli boksör 
Busenaz Sürmeneli, “Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir 
galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum.” dedi

Busenaz tam gaz devam

Altınordu tat vermedi

SÜRMENELİ, boks yaptığı 
için zaman zaman, “Kız çocuğu 

boks yapar mı? Kadın boksör olur 
mu?” gibi tepkilerle karşılaştığına işaret 

ederek, şunları kaydetti: “Ama hep yoluma 
baktım ve ilerledim. Son 16 maçımı kaza-

nınca da bu galibiyetimi, her ne iş yapıyor 
olursa olsun canla başla çalışan 

kadınlarımıza ve bir gün benim 
gibi olmak isteyen çocukları-

mıza armağan 

ettim. Her gün olimpiyat-
larda yarışmıyorsunuz. Bu fırsat 
ayağınıza nadir geliyor. O yüzden biz 
sporcular topluma iyi gelecek mesaj-
larımızı da bu vesileyle vermeliyiz. Tıpkı 
rahmetli büyük milli sporcumuz Naim 
Süleymanoğlu gibi. Önümde çeyrek fi-
nal maçım var. İnşallah oradan da bir 
galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu 
sevinç dalgasını büyütmek 
istiyorum.”

Kızlar da boks yaparKızlar da boks yapar

EYÜPSPOR’UN Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) 1. Lig’e çıkmasının ardından Eyüp Sta-
dı’nın kriterlere uygun hale getirilmesi için bir 
takım düzenlemeler yapılıyor. Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı’na gide-
rek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Statta, 
Türkiye Futbol Federasyonu kriterleri doğrul-
tusunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için 
başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Çalışmalar kapsamında stada basın toplantısı 
odası, foto muhabiri çalışma odası, naklen yayın 
spiker odaları, naklen yayın kamera platform-
ları ve 100 metrekarelik misafir ağırlama odası 
gibi bölümler inşa edildi.  Bunun dışında çim 
zeminin etrafına tartan pist yapılıyor. Tartan 
pist için önce asfalt serimi gerçekleştirilecek 
sonrasında ise tartan pisti yapılacak.

GAZİANTEP FK, hazırlık 
maçında karşılaştığı Mainz 
05’e 1-0 yenildi. Yeni 
sezon hazırlıklarını Avusturya’da 
sürdüren Gaziantep FK,  Al-
manya ekibi Mainz 05 ile hazırlık 
maçında karşılaştı. Gaziantep 
Teknik Direktörü Erol Bulut, 
karşılaşmaya; “Burak Bozan, 
Tosca, Ulaş Zengin, Djilobodji, 
Oğuz Ceylan, Recep Niyaz, Doğan 
Erdoğan, Mendyl, Sagal, Furkan 

Soyalp, Dicko” 11’i 
ile sahaya çıktı. 
İlk yarının uzatma 

dakikalarında Mainz 05, Niakha-
te’nin kaydettiği golle öne geçti. 
Mücadelenin 55’inci dakikasında 
Kenan Özer’in golü ile Gazian-
tep FK eşitliği yakalasa da faul 
gerekçesiyle gol geçerli sayılma-
dı. Karşılaşmanın kalan dakikala-
rında başka gol olmayınca Alman 
ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları badminton kadınlarda milli 
sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu 
2’nci maçında Çinli Yu Fei Chen’e 
2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 
29’uncu basamakta yer alan Nes-

lihan Yiğit, dünya 
2 numarası rakibi 
karşısında ilk seti 
21-14, 2’nci seti ise 
21-9’luk sonuçlarla 
kaybederek raki-
bine 2-0 mağlup 
oldu. Neslihan 
Yiğit, grubunu 1 
galibiyet 1 mağlubi-
yet ile 2’nci sırada 
bitirerek olimpi-
yatlara veda etti. 
Yu Fei Chen ise 
A Grubu’nu lider 
tamamlayarak üst 
tura çıktı.

OlmadıOlmadı
NESLNESLiiHAN!HAN!

TFF 1’İNCİ Lig ekiplerinden Altınordu, 
yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık 
maçında 2’nci Lig takımı Somaspor’a 2-1 
yenilerek kötü sinyal verdi. Geçen sezon 
Play-Off finali oynayan kadrosundan 9 
oyuncusuyla yollarını ayırıp, sadece 2 takviye 
yapan kırmızı-lacivertlilerde ağırlıklı olarak 
altyapıdan yetişen genç futbolcular görev 
aldı. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde 
oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Melih 
Şencan ve Mücahit Aslan’ın golleriyle 2-0 
önde tamamlarken, Altınordu ikinci yarıda 
Kenan Fakılı’nın golüyle farkı 1’e indirse de 
beraberliği yakalayamadı. Altınordu Teknik 
Direktör Hüseyin Eroğlu, sahayı daha iyi 
görebilmek için merdivenle çıkılan kamera 
çekim alanından müsabakayı takip etti. Baş-
kan Vekili Barış Orhunbilge de maçı izledi. 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu toplantısında 
açıklamalarda bulundu. Koç, “TFF yönetiminde yer alan bazı kişilerin, ahlaksızca kulüpleri arayarak 
19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki tek başıma ben kurgulamışım gibi Ali Koç’un kuyruğuna 

takılmayın dendi! Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı” dedi



H acettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi
Bölümü mezunu ve çevirmen Ebru ile
grafik tasarımcısı Mehmet Güner,

Ankara'da bir otelde çalışırken tanışıp evlendi.
Eşyalı bir ev tutarak köpekleriyle bir yıl kadar
yaşayan çift, ev sahibinin hayvanı gerekçe gös-
tererek evden çıkmalarını istemesi üzerine kara-
vanda yaşamaya karar verdi. Geçen yıl ocak
ayında minibüs satın alan çift, "Yakışıklı" adını
verdikleri aracın iç tasarımını yaparak karavana
dönüştürdü Ege Bölgesi'nde tura çıkan çift, ge-
zinin dördüncü ayında, İzmir'de bebeklerinin
olacağını öğrendi. Karşıyaka'nın Mavişehir
semtinde karavanlarını park eden çift, burada
doğumu beklemeye başladı. Ebru Güner kara-
vanda çevirmenlik yaparken, eşi de zaman
zaman gündelik işlerde çalışarak geçimini
sağlıyor.

Keşifçi bir bebeğimiz olacak

Ebru Güner, yaptığı açıklamada, karavandaki
yaşamlarından son derece memnun olduklarını
dile getirdi.Karavanla yeni yerler keşfetmek için
yola düştüklerini belirten Güner, "Hayalimiz sa-
dece tur yapmak, bir yerleri görmek değil aynı
zamanda o kültürü özümsemek, yaşamaktı.
Bunu planladık ve yola çıkmaya karar verdik
ama yolda mükemmel bir sürprizle karşılaştık,
anne baba olmanın verdiği heyecanı yaşamaya
başladık." dedi. Hamileliğini öğrendiklerinde
başta çok korktuklarını ifade eden Güner,
"Acaba karavanda onun ihtiyaçlarını karşılaya-

bilecek miyiz diye düşünmeye başladık. Sonra
dedik ki biz bu yola çıktık, bu kadarını yaptık,
bundan sonrasını da yaparız. Sadece bir süre
bekleyelim. Çocuğumuzu bulunduğumuz
yerde doğurup birkaç ay geçtikten, rahatladık-
tan sonra daha geniş ve 4 kişinin yaşayabileceği
bir karavan yapıp bu hayalimize devam edelim
kararı aldık." diye konuştu.

Hayaller gerçek oldu

Bebekleriyle gezmeyi hayal ettiklerini söyleyen
Güner, "Yanımızda keşifçi bir köpeğimiz vardı,
şimdi bir de keşifçi bir bebeğimiz olacak. Bebe-
ğimizle hem anne baba olmayı hem de dünyayı
onunla gezerek, yaşayarak öğreneceğiz. Ayrıca
bir çocuk nasıl büyür, ona neler katabileceği-
mizi öğreneceğiz. Yani durmak yok aslında, be-
beğimiz olduktan sonra yine yollara düşeceğiz."
ifadelerini kullandı. Güner, "Hamileliğin son ev-
resine yaklaştık ve bu nedenle sıcak biraz etkile-
meye başladı ama karavanda hamilelikle ilgili
hiçbir sıkıntım yok. Çok rahat ve güzel geçiyor.
Hiç ağrım sızım olmadı. Hatta çevremdeki her-
kes karavanda olmayacağını söylemişti ama
imkansız olmadığına inanıyordum, şu anda
bunu kanıtlamış olduk." dedi. Karavan saye-
sinde her yerde bir evlerinin bulunmasının tarif-
siz bir duygu olduğunu anlatan Güner, şunları
kaydetti: "Dünyanın her yerinde bütün güzellik-
lerine açılan bir kapınız var, bu çok güzel bir
imkan, herkesin de bunu tatmasını çok isteriz.
Çünkü sizi özgürleştiriyor, kendinizi tanımanızı

ve gerçekten de doğayı sevmenizi sağlıyor.
Çünkü kapım hep açık, hep doğayla iç içeyim,
hep gökyüzü üzerinizde. Evdeyken bunu
yapma şansınız yok ya da sıkıldığınızda evinizi
başka bir yere taşıma şansınız yok ama park et-
tiğiniz her yerde eviniz var gibi güzel bir durum.
Kim istemez ki böyle bir şey?" Mehmet Güner
de evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarında ka-
ravan fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.
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Yaz sezonu başında Bodrum'da
bazı beach'lerde 80-120 TL'lik
lahmacun fiyatları çok konuşul-
muştu. Bu tartışmaya şarkıcı İb-
rahim Tatlıses de dahil oldu.
Kendisine ait lahmacun markası
olan Tatlıses, bayilerinde tanesi

15 TL'den satılan lahmacunun
pahalı bulunmasına isyan etti.
Twitter hesabından konuyla ilgili
açıklama yapan 69 yaşındaki
şarkıcı, fiyatların düşmeyeceğini
belirterek, paylaşımında şu ifa-
delere yer verdi: “Lahmacun,

Bodrum'da 15 TL'dir. Yiyene de,
yemeyene de teşekkürler. Bayi-
ler satmazsa bayilere de lahma-
cun göndermeyeceğim. Durum
budur ve bundan ibarettir! 10
TL'ye lahmacun mu olur? Bu
nasıl çarşı, bu nasıl pazar!”

10 liraya lahmacun mu olur!

İstanbul'da otururken köpekleri için karavanda
yaşamaya karar veren çift, yeni yerleri keşfetmek için
başladıkları Türkiye turunda bebeklerinin olacağını
öğrenince, İzmir'in Karşıyaka ilçesine park ettikleri
araçlarında doğumu beklemeye başladı
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Karavanda yaşamanın zorlukları kadar gü-
zelliklerinin de olduğunu vurgulayan Güner,
"Mesela kapınızı açtığınızda bir deniz kena-
rında olmak ya da doğayla iç içe olmak
gerçekten inanılmaz bir durum. İnsan ne-
rede mutluysa orada olması lazım. Biz de
bu şekilde mutlu olduğumuz için karavanda
yaşamaya başladık." dedi. Heyecanla be-
beklerini beklediklerini belirten Güner,
"Planladığımız her şey bir anda değişmiş
oldu. Şimdi onun için daha güzel şeyler
planlıyor ve yapmak istiyoruz. İkinci bir ka-
ravan yaparak ona kişisel alan sağlayaca-
ğız." diye konuştu.

Her şey değişti
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İstanBul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Levent Şaylan, sıcak iklimlerde aşırı yağış olası-
lığının yüksek olduğunu belirterek, "Bu nedenle, drenaj
sistemleri, iklim değişikliğinden kaynaklanan artan yağış
şiddetine uyum sağlamak için uyarlanmalıdır." dedi.
Yaptığı açıklamada, son yıllarda artan aşırı hava olayları-
nın etkisinin sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı ül-
kelerinde de hissedildiğini dile getiren Şaylan, son
yıllarda kuraklık ve sel olaylarının sürekli arttığını anlattı.
Bilim insanlarının, küresel sıcaklıktaki artış ve iklim deği-
şikliğinin, hem sel hem de kuraklık riskini artıracağına
yıllar önce dikkat çektiğini söyleyen Levent Şaylan, şöyle
devam etti: "Bu konunun önemini ülkemizde de yıllardır
anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce, Avrupa'nın
birçok yerinde sel veya kuraklık riskinde önemli değişik-
likler beklendiği araştırmacılar tarafından bildirilmiştir.
Sel olaylarının sıklıklarında artışa en yatkın bölgeler
kuzey ve kuzeydoğu Avrupa olurken, güney ve güney-

doğu Avrupa’da kuraklık sıklıklarında önemli artışlar
beklendiği de belirtilmiştir. Temmuz ayında ülkemizde
Doğu Karadeniz’de, Avrupa’da ve Asya’da meydana
gelen şiddetli yağışlar; sel felaketine, taşkınlara, toprak
kaymalarına, can ve mal kayıplarına neden oldu. Batı
Avrupa'da, onlarca yıldır yaşanan en kötü sel felaketleri
gerçekleşti ve şu ana kadar 200’den fazla can kaybına
neden oldu. Çok sayıda insan hala kayıp, köprüler, evler,
tarım alanları zarar görmüş durumda. 
Ülkemizde de sel felaketi nedeniyle ne yazık ki can kayıp-
ları meydana geldi. Avrupa’da Temmuz ayının ilk yarısı-
nın sonuna doğru şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller
nedeniyle, en fazla can kaybı şu ana kadar Almanya’da
meydana gelmiştir. Bunun sonucunda, Almanya'da, yö-
neticiler iklim değişikliğine karşı kararlı bir savaş çağrı-
sında bulundu. Benzer şekilde Asya kıtasında; Çin ve
Hindistan’da da meydana gelen seller can ve mal kayıp-
larına neden oldu."

Gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor
Şaylan, dünyada sel, kuraklık gibi aşırı hava olayları ne-
deniyle her yıl can kayıpları yaşandığını vurgulayarak,
"Dünya’da sel ve taşkınlardan dolayı en fazla can kaybı
1931’de 3,7 milyon (Çin seli) ve 1959’da 2 milyon kişi
olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde dünyada kuraklık-
tan dolayı en fazla can kaybı ise 1900’de 1,26 milyon,
1928’de 3 milyon, 1943’te 1,9 milyon, 1965’de 1,5 mil-
yon ve 1983’te yaklaşık 450 bin kişi olarak kaydedilmiştir.
Dünyada ekstrem sıcaklıklardan en fazla can kaybı 2003
yılında yaklaşık 75 bin, 2010’da 57 bin ve 2015’de yakla-
şık 7 bin 500 olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kul-
landı. Ülkelerin emisyonlarında önemli kesintiler
yapmadıkça sıcaklıkların yükselmeye devam edeceğini
aktaran Şaylan, sözlerini, "İklim modeli projeksiyonla-
rına göre, daha sıcak iklimlerde, aşırı yağışların meydana
gelme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, drenaj sistem-
leri, iklim değişikliğinden kaynaklanan artan yağış şidde-
tine uyum sağlamak için uyarlanmalıdır. Bu nedenle
dünyada aşırı hava olaylarını besleyen sera gazı emis-
yonlarının azaltılması, sera gazını yutan kaynakların art-
tırılması, aşırı hava koşullarına ve olası sonuçlarına karşı
gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor." diye tamamladı.

Her an yağmur yağabilir

Nereden nereye!
Batman'da seyyar satıcılık yaparak başladığı
iş hayatında devlet desteğiyle dondurma fabri-
kası kuran Yahya Ezer, 350 kişiye istihdam sağ-
ladı. Kentte 29 yıl önce mahalle mahalle
gezerek sebze ve meyve satan Ezer (52), 7 yıl
boyunca geçimini bu işten sağladı. Daha sonra
dondurma üretmeye karar veren Ezer, 1999 yı-
lında 200 metrekarelik alanda küçük bir don-

durma işletmesi kurdu.
Devletin sağladığı yatırım teş-
vikinden de yararlanan Ezer,
2004'te Batman Organize Sa-
nayi Sitesi'nde hibe edilen 10
bin 700 metrekarelik arsa üze-
rine fabrika kurdu. Ezer, 2005
yılında üretime başlayan fabri-
kada yaklaşık 350 kişiyi istih-
dam sağlıyor. Fabrikada

günde 50 ton dondurma üreten Ezer, hem Tür-
kiye'nin 52 iline hem de Irak'ın kuzeyi ve Suri-
ye'ye dondurma satıyor.

Hedefler büyük olsun

Ezer,, dondurma üretimine başlamadan önce
Batman sokaklarında seyyar satıcılık yaptığını
söyledi. Kurduğu dondurma işletmesini devle-
tin desteğiyle geliştirerek fabrikaya dönüştürdü-
ğünü ifade eden Ezer, 3 bin metrekarelik kapalı
alanda dondurma tesisi kurduğunu anlattı.
Ezer, fabrikanın üretim bölümünde yaklaşık
150 çalışanın bulunduğunu dile getirerek Tür-
kiye'nin muhtelif yerlerinde dondurmanın sevki,
dağıtımı ve depolarında çalışanlarla istihdamın
350 kişiye ulaştığını aktardı. "Hedefimiz daha
gelişmiş bir teknoloji ile Türkiye'nin her yerine
dondurmalarımızı ulaştırmak." diyen Ezer, bu

hedefi gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Ezer, "Genç girişimcilere çok çalışmalarını ve
hedeflerini büyük tutmalarını tavsiye ediyorum.
Hedeflerine sabırla ulaşacaklarını söyleyebili-
riz." diye konuştu. Fabrika çalışanlarından Hü-
seyin Bozkurt, İŞKUR üzerinden fabrikada işe
başladığını anlatarak "Bu desteği bize veren
devletimizden ve Yahya Ezer'den Allah razı
olsun." dedi. Mehmet Mehdi Ezer de daha
önce günübirlik işlerde çalıştığını, 5 yıl önce
dondurma fabrikasında işe başladığını ve işin-
den memnun olduğunu söyledi. Fabrikada 8
saat vardiyalı şekilde çalıştıklarını anlatan Ezer,
"Bize imkan sunuldu. İnşallah bu tür fabrikala-
rın sayısı artar insanlarımız daha fazla istih-
dam edilir. Hem devletimizden hem iş
adamlarımızdan bu fabrikaların sayısının artı-
rılmasını rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Devlet desteğiyle kurduğu fabrikada günlük

50 ton dondurma üreten Yahya Ezer, hem

Türkiye'nin 52 iline hem de Irak'ın kuzeyi ve

Suriye'ye dondurma satıyor

Aleyna evleniyor mu?
Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı Aleyna Tilki, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
"Evleniyorum!" diyerek davetiye paylaşan Tilki, törenin Instagram üzerinden gerçekleşeceğini
söyledi. 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamayla takipçilerini heyecanlandırdı
Yaptığı açıklamalarla sık sık gün-
deme gelen genç popçu Aleyna Til-
ki'nin son paylaşımı "evlilik"
sorularına neden oldu. Instag-
ram'da 2,7 milyon takipçisi olan
Tilki, önceki gün gönderi-
sinde, "Ayın 28’inde evleni-
yorum. 30’unda da klip
çıkacak. Buda davetiyem.
28’inde düğünümü Ins-
tagram hesabından
canlı izleyebilirsiniz..."
ifadelerini kullandı. 21
yaşındaki şarkıcının pay-
laşımı takipçilerini heye-
canlandırırken, kimi
kullanıcı ise Aleyna Til-
ki'nin yeni şarkısının rek-
lamını yaptığını ileri
sürdü. Aleyna Tilki, geç-
tiğimiz günlerde de iş
hayatında asistan
yerine 'dadı'yla ça-
lışmaya karar ver-

diğini söylemişti. Tilki, "Kendime dadı tuta-
cağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar
çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçla-
rımı tarar ve her şey..." ifadelerini kullan-
mıştı. Ardından aradığı kriterleri de

sıralayan Aleyna Tilki, şunları söyle-
mişti: İngilizce ve Rusça bilmesi,

çok sakin bir insan olması, ileri
görüşlü olması. Mesela

'Oraya çıkarsan, düşersin.'
desin çünkü kimse deme-
yince hep düşüyorum.

İyi bir gözlemcilik. Ben de-
nizdeyken beni karadan ma-

gazin geliyor mu diye
izlemesi... Şarkıcı Tuğba

Ekinci de yaptığı payla-
şımla Tilki'ye "Güzel yüzlü
fıstığım dadı arıyormuş.
Boncuğum benim, ben sana
dadı olurum. Kıyamıyorum
ben sana. Erken yaşta koca
camiayla boğuştun..." sözle-
riyle seslenmişti.


