
EĞİTİME KATKI

SİNDEF okul
için söz verdi

Afet bölgesine giden Sinop-
lular Dernek Federasyonu

(SİNDEF) Başkanı Hasan Dalkı-
ran, Ayancık Belediye Başkanı
Hayrettin Kaya ile bir araya geldi.
Ayancık'a okul öncesi eğitim yuvası
yapacaklarının sözünü veren Kaya,
“Bin beş yüz metrekarelik arsa üze-
rine 700 metrekare 4 derslik, 2 katlı
okul projesini üstlendik. Biz SİN-
DEF olarak böylesi şeyler yapmaya
alışığız. İnşalalh Ayancık için de bir
eğitim kurumu inşa edecek ve ço-
cuklarımızın faydalanmasını sağla-
yacağız” diye konuştu. I SAYFA 4

ç

GÜZEL BİR HABER

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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE YIL: 16          SAYI: 5081       FİYAT: 75 Krş 29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

Kırtasiye ürünlerinde
fiyatlar uçtu

Avcılar Gümüşpala Ma-
hallesi'ndeki İskeçe Cad-

desi üzerinde o dönem İl Özel
İdaresi tarafından yaptırılan bina,
1995-96 eğitim öğretim yılında
Alsancak İlköğretim Okulu ola-
rak eğitim açıldı. 26 Eylül 2019
tarihinde Silivri'de meydana gelen
5.8 büyüklüğündeki depremden
etkilendi. Yapılan zemin etüdü ve
ileri tetkik çalışmaları ardından
binanın yıkılarak yenisini yapıl-
masına karar verildi. Okulun

yıkım ve yeniden yapımı için alı-
nan karar ardından, buradaki ar-
sanın Avcılar Belediyesi ile
İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nden hangisine ait olduğu ko-
nusundaki anlaşmazlık
nedeniyle bir adım atıla-
madı. İki kurum da okulun
bulunduğu alanın kendile-
rinde olmadığını savunur-
ken, bu konuda geçmişte
açılan bir davanın henüz
sonuçlanamadığı belirtildi.

ç Koronavirüs salgını ardın-
dan 6 Eylül'de yeniden yüz

yüze eğitim yapılacağının açık-
lanması ardından veliler sosyal
medyada birbirleri ile haberleşe-

rek çocukları ile birlikte okul
bahçesinde toplandı. Veliler
adına konuşan Nuray Durdu,
"Alsancak İlkokulumuzu isti-
yoruz.  Okulumuz iki yıldır
neden yapılmıyor" dedi.
Fatma Demir Kılıç ise, "Aldı-
ğımız bilgilere göre bu okul

arsasının hangi belediyeye ait ol-
duğu net olarak belli değil. Bu ne-
denle yeni okulun yapımına
başlanamıyor. İki yıl önce mey-
dana gelen depremden sonra ço-
cuklarımız 14.00-19.00 saatleri
arasında eğitim görmek zorunda.
Okulların yapımı ile ilgili her-
hangi bir açıklama yapılmadı. İki
yıldır hiçbir şey yapılmadı. Sa-
dece hakkımızı, okulumuzu isti-
yoruz" açıklamalarında bulundu.
I SAYFA 7
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Sayfa 3

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, esnaf ve vatandaşlarla buluş-

malarını sürdürüyor. Saadetdere Mahallesi'nde
Saadetdere Camii'de cuma namazı sonrası
cami cemaati ile sohbet eden Başkan Bozkurt,
Abdi İpekçi Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi
esnafını tek tek ziyaret etti. Esnafa ‘hayırlı işler’

dileklerinde bulunan Başkan Bozkurt'a CHP
Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ve Baş-
kan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz
ve Hayrettin Babahan da eşlik etti. Talepleri not
alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda
talimatlarda bulunan Başkan Bozkurt, esnaf ve
vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Zaman yönetimi (2)

Olay, önceki akşam saatlerinde Ce-
beci Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta oyun oynayan 11 yaşın-
daki Muhammet A.'nın omuzun-
dan bir anda kan akmaya başladı.
3 kardeşten en büyüğü olan Mu-
hammet A., kendisine çivi saplan-
dığını düşünerek eve gitti.
Sırtındaki yaranın çividen kaynak-
lanmadığını anlayan annesi tara-

fından Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma
Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in çeki-

len MR'ında omzunun arkasına
mermi saplandığı tespit edildi. Yor-
gun mermi kurbanı olduğu değerlen-
dirilen Muhammet A., Sarıyer
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2
saat süren operasyon sonunda
mermi vücudundan çıkarıldı. I SAYFA 3

CIVI SANDILAR
MERMI CIKTI!
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eSNaF aNlaTTI
BaSKaN dINledI

aVCIlar Ve İBB aNlaŞaMadI oKuluMuZu Gerİ İSTİYoruZ

Metal işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS) ile eylül ayında baş-

layacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi
ücret artışlarına yönelik tekliflerini açıklamaya
devam ediyor.  Birleşik Metal-İş ilk 6 aylık
dönem için yüzde 30.89 zam talep ettiğini du-
yururken, Özçelik-İş Sendikası da birinci altıncı
ay için toplam yüzde 31 artış istedi. I SAYFA 6
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Tarihi yetimhane
yeniden canlanacak

Avrupa'nın en büyük ahşap
yapısı olan, 57 yıldır hizmet

vermeyen Büyükada Rum Yetim-
hanesi'nde, restorasyon çalışmaları
öncesinde son hazırlıklar tamam-
landı. Restorasyon Projesi Koordi-
natörü Laki Vingas, Büyükada
Rum Yetimhanesi'nin ahşap mi-
mari özellikleriyle Avrupa'nın en
büyük, dünyanın ise en büyük
ikinci binası olduğunu söyleyerek
“Bu mirası tekrar İstanbul'a kazan-
dırmak adına bir çaba içindeyiz.
Çok yakında bu tarihi yapı yeniden
canlanacak ve güzel günlerine geri
dönecek” dedi. I SAYFA 13
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ŞEKERCİ ABİ

Fatih’te 3 asırdır
şeker üretiyorlar

Hicipzade Mustafa Efen-
di'nin tahin helvası üreterek

başladığı ve ününün saraya kadar
ulaştığı bu serüven 276 yıldır Fatih
Eminönü'ndeki 35 metrekarelik

dükkanda devam edi-
yor. Dört kuşaktır üre-
tim ve satışın yapıldığı
dükkanı şuan ise 62 se-
nedir Cemal Hicipoğlu
işletiyor. 1745'ten gü-
nümüze kadar şeker,
lokum ve helva üretimi
yaptıklarını söyleyen
Hicipoğlu, geleneksel

yöntemle, ocağa sürülen bakır ka-
zanlarda, elle ürettikleri şekerleme-
leri büyük titizlikle yapmaya devam
ettiklerini belirtti.  I SAYFA 4
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Bir insanın zamanı yönetip yönete-
mediğini, onu harcayıp harcamadı-
ğını, kullanıp kullanamadığını nasıl
anlarsınız? 

Konu her ne olursa olsun, birinci de-
rece ele aldığımız ve yönettiğimiz bir
husus varsa, bilmelisiniz ki bunun kökü
başka konularımıza da uzanır. Konuş-
malarımız, ifadelerimiz, dikkatimiz, 
giyimimiz, görünüşü-
müz bu yönetim şekli-
mizden doğrudan
etkilenir. 

Biz zamanı yönetme
düğmesine bastığı-
mızda, birçok odanın
içi de aydınlanır.  

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı sayfa 4’te

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Saadetdere Mahal-
lesi'nde mahalle esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi

Avcılar'da 1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl
önceki Silivri depreminde de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan
Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu için iki belediye arasındaki
arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım atılamaması velilerin tepkisine neden oldu

Beylikdüzü’nde geleneksel hale gelen Muhar-
rem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramı gele-

neği devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla
Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde vatan-
daşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Muharrem ayı dolaysıyla
komşularımıza aşure ikram ettik. Birliğimiz, beraber-
liğimiz daim, paylaşmanın bereketi ve güzelliğiyle
tüm komşularımıza afiyet olsun.” dedi. I SAYFA 8
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Çatalca Arif Nihat Asya Endüs-
tri Meslek Lisesi Müdürü Veli

Kozak'ın kızı Ekin Doğa Kozak hayatını
Kaan Kutlu Türkarslan ile birleştirdi.
Kumburgaz Jandarma Kampı’nda ger-
çekleşen görkemli düğüne Kozak ve
Türkarslan ailelerinin yakınları yoğun
ilgi gösterdi. Her ikisi de Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim gö-
revlileri olan gelin ile damadın
düğününe; Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Çatalca Milli Eğitim ca-
miası, CHP Çatalca İlçe Başkanı Meh-
met Çoban ve yönetim kurulu üyeleri ile
çok sayıda davetli katıldı.
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Meslektaştılar
eş oldular

AVCILAR BELEDİYESİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK, VELİLERİ MAĞDUR ETTİ

OKUL KRIZI!OKUL KRIZI!OKUL KRIZI!OKUL KRIZI!OKUL KRIZI!OKUL KRIZI!

Koronavirüs salgını ardından 6 Eylül'de yeniden
yüz yüze eğitim yapılacağının açıklanması ardın-

dan veliler sosyal medyada birbirleri ile haberleşe-
rek çocukları ile birlikte okul bahçesinde toplandı. 

YAKUP TEZCAN

HABER

Cemal Hicipoğlu

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

İETT otobüsü
yolda asılı kaldı

Bayrampaşa'da yol çalışması
yapılan caddede asılı kalan

İETT otobüsü, vatandaşların yardı-
mıyla kurtarıldı. Otobüsün kurta-
rılma anları, cep telefonu kamerasına
yansıdı. Olay, dün saat 11.00 sırala-
rında, Altıntepsi Mahallesi, Akpınar
Caddesi'nde meydana geldi. İETT
otobüsü, caddeye dönmek istediği sı-
rada, yolun çalışma yapılan kısmın-
daki yükseltiye takılarak askıda kaldı.
Bulunduğu yerden hareket edeme-
yen otobüsü, çevredeki vatandaşlar
iterek kurtardı. Otobüsün kurtarılma
anları, çevredekiler tarafından cep 
telefonuyla kaydedildi. 

ç
Kuruçeşme Açıkhava Konser-
leri, önceki akşam Muazzez

Ersoy'u ağırladı. Türk Sanat Müzi-
ği'nin "Nostalji Kraliçesi" Muazzez
Ersoy, 2 yıllık mecburi aranın ardın-
dan, önceki gece sevenleriyle İstanbul
boğazının eşsiz ortamında, Kuru-
çeşme Açıkhava'da buluştu. "Allah'ın
izniyle bu pandemiyi savacağız, daha
sık birlikte olacağız" diyen Muazzez
Ersoy, konserinde beyaz ve siyah
olmak üzere 2 kostüm giydi. Kostüm-
ler, Nur Yerlitaş'ın ekibinde başterzisi
olan Asiye Birben tarafından, tam 1
ayda hazırlandı. 10 kilo ağırlığındaki
beyaz kostümüne, yarı değerli Swa-
rovski taşlar elde teker teker işlendi. 

ç
Sultangazi'de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sır-
tındaki acıyla eve gitti. Muhammet çivi battığını söyledi. Ancak Sultangazi Ha-
seki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuğun sırtına mermi girdiği tespit edildi

Birleşik Metal-İş’den
zam talebi

Zafer haftası coşkusu var
Sayfa 5
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Başparmak hastalığı-
nın eklem ağrısına 
ve tutukluğuna ne-

den olan ilerleyici bir eklem 
hastalığı olduğunu söyleyen 
Emsey Hospital Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı 
Op. Dr. Yiğit Erdağ
önemli bilgiler verdi. 
Hastalığın eklem kıkır-
dağı ve komşu kemik 
dokularda bozulma ve 
aşınma ile ağrılara neden 
olduğunu söyleyen Op. Dr. 
Yiğit Erdağ, “Başparmak 
tabanını etkileyen artrit 50 
yaş üzeri her beş kadından birinde 
görülüyor. Kadınlarda erkeklere 
göre daha sık görülen hastalığın 40 
yaşından sonra görülme ihtimali 
artırıyor” dedi. Kadınların iş hayatı 
ve ev işleri nedeniyle ellerini çok 
hor kullandıklarını belirten Op. Dr. 

Yiğit Erdağ, ağrının 
sıklıkla çimdiklemenin 
kullanıldığı, kapı ve 
kilit açma, yazı yazma, 
kavanoz açma gibi ha-
reketler yapıldığında 
artabileceğini söyledi. 
Hastaların çoğu zaman 
kavrama ve bazen bir 
şey tutamadığından 
yakındığını söyleyen 
Op. Dr. Erdağ, dinlen-
me anında ve geceleri 
ağrının tetiklenebile-
ceğini artrit ilerledik-
çe eklemde görülen 

ağrının şiddetlenebileceğinin altını 
çizdi.
Hareket kaybı başyalabilir

Başparmağın tabanında, başpar-
mağın kendi ekseni etrafında dön-
mesini, diğer parmakların destek-

lenmesini sağlayan eklem sayesinde 
nesnelerin kavrandığını anlatan 
Op. Dr. Yiğit Erdağ, bu eklemin 
bozulması nedeniyle el fonksiyon-
larında başparmağın kullanılması 
sırasında ağrı, başparmak kök 
ekleminde ağrı, tutukluk, şişmeye 
bağlı şekil bozukluğu ve hareket 
kısıtlılığı yaşandığını söyledi. Op. 
Dr. Erdağ şöyle devam etti: “Bu 
sebeple hastaların başparmak kök 
eklem hizasında dışa doğru kemiksi 
sivrileşme olabilmekte, başparmak 
hareketlerinde azalma ve hareket 
kaybı gelişebilmektedir. Hastala-
rın yakınmalarla geldiğinde fizik 
muayenede başparmak tabanında 
oluşan hassasiyetle, başparmağı 
hareket ettirerek eklem içinde kum 
taneleri varmış hissi veya sürtünme 
sesi varsa kemiklerin birbirine sürt-
tüğü düşünülür, eklemdeki tıkırtı 
hissi ile teşhis konulabilmektedir.”

EAAH EN COK
COCUKLARA
BULASIYOR

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

Kalp hastalıkları arasında görülme sıklığı açısından önemli bir yer tutan ritim bozukluğu tedavisinde ablasyon yöntemiyle olduk-
ça etkili sonuçlar elde edilebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, özellikle son dönemlerde kullanılmaya 
başlanan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle tanı ve tedavide daha kesin sonuçlara ulaşabilmenin mümkün olabildiğini söyledi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Gülnara Heydarova, genellikle 5 yaşından 
küçük çocukları etkileyen ve oldukça bula-
şıcı olan El-Ayak-Ağız hastalığına (EAAH) 

dikkat çekerek oyun parkı ve havuzlar 
konusunda uyarılarda bulundu

Tarkan’dan aşı daveti

HASTALIĞIN 
temas, havayolu 
ve su yutma gibi 

birçok şekilde bulaşabil-
diğine dikkat çeken Me-
dipol Üniversitesi Pendik 
Hastanesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Gülnara Heydarova, 
“Hastalık genellikle yaz 
ve sonbahar ayların-
da görülür. Hastalığın 
bulaşması, virüsü almış 
kişilerin tükürük, salya, serum, ciltteki kabar-
cıkların içindeki sıvı veya dışkı teması ile olur. 
Hastalığın ilk haftası en fazla bulaş oranına 
sahip zaman dilimidir. Bazen semptomlar or-
tadan kalksa bile günler veya haftalar boyunca 
bulaş süresi uzayabilir” dedi.
Kırmızı lekelerle başlıyor

Hastalığın genellikle 3 ila 7 günlük bir ku-
luçka dönemi olduğunun altını çizen Uzm. Dr. 
Heydarova, “Sonrasında ateş (24-48 saat sürer 
ve genellikle ilk semptomdur), iştahsızlık, bo-
ğaz ağrısı, halsizlik ile başlar. Ateş başladıktan 
1-2 gün sonra, ağız içinde herpangina denilen 
ağrılı yaralar gelişebilir. Genellikle ağzın ar-
kasında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, su 
toplayarak ağrılı hale gelir. Avuç içlerinde ve 
ayak tabanlarında da bir veya iki gün boyunca, 
kırmızı lekeler, bazen de kabarcıklar şeklinde 
deri döküntüleri gelişebilir. Döküntüler dizler-
de, dirseklerde, kalça veya küçük çocuklarda 
özellikle genital bölgede de görülebilir” diye 
konuştu.

El ve ayak tırnağı kaybı
Uzm. Dr. Heydarova, şöyle devam etti: 

“Çoğu çocuk hastalığı hafif geçirir veya 
hiç semptomları olmaz. Fakat az sayıda vakada 
daha şiddetli, ensefalit (beyin iltihabı) veya 
polio benzeri felç, viral veya aseptik menenjit 
gibi ağır seyredebilir. Bulaş riski oldukça fazla. 
Enfekte bir kişiyle yakın temasla, hava yoluyla, 
bebek bezi değiştirmek gibi enfekte kişinin 
dışkısıyla temastan sonra, kontamine olmuş 
nesnelere ve yüzeylere, temas sonrası ellerin 
yıkanmadan göze, ağza veya burna dokunul-
masıyla örneğin oyun parklarında çocukların 
aynı nesnelere dokunması, teması ile yüzme 
havuzlarındaki gibi durgun suların yutulmasıy-
la bulaşıcılık mümkün. El, ayak ve ağız hasta-
lığından sonra birkaç hafta içinde, çoğunlukla 
çocuklarda ortaya çıkan el ve ayak tırnağı 
kaybı bildirilmiştir. İncelenen vakalarda tırnak 
kaybının geçici olduğu ve tırnakların tedavi 
gerektirmeden tekrar geldiği görülmüştür” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Kesinlikle aspirin kullanmayın

Bir uzmana danışmadan ilaç kullanımının 
oldukça riskli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. 
Heydarova, “Tedavide direk etkin bir antiviral 
ajan yoktur. Antipiretik analjezikler kullanı-
labilir. El-Ayak-Ağız Hastalığında kesinlikle 
Aspirin kullanılmamalıdır. Ağızdaki yaraların 
bakımı için lokal uygulamalar, ağız spreyle-
ri, vitamin ve eser element (çinko) desteği 
verilebilir. Deri lezyonlarının bakımında serum 
fizyolojik ile yapılacak bakım çoğu kez ye-
terlidir. İlave bakteriyel bir enfeksiyon yoksa 
antibiyotik verilmemelidir” dedi.
El hijyeni çok önemli

El hijyeninin önemine değinen Uzm. Dr. 
Heydarova, “El, ayak ve ağız hastalığına neden 
olan virüslere karşı halen bir aşı bulunma-
maktadır. El yıkama alışkanlığının çocuklara 
kazandırılması önemlidir. El yıkamak en 
önemli koruyucu uygulamadır. Oyuncakların 
ve çocukların bulunduğu ortamların temizliği 
önem taşır. Virüs çok fazla dayanıklı olmadığı 
için sabunla dahi etkisiz hale gelebilmekte-
dir. Hasta çocukların özellikle ateşli olduğu 
dönemlerdeki izolasyonu, hastalığın bulaşıcı 
riskini ciddi anlamda etkilemektedir” ifadeleri-
ni kullandı.

Yiğit Erdağ, ağrının 
sıklıkla çimdiklemenin 
kullanıldığı, kapı ve 

lenmesini sağlayan eklem sayesinde 
nesnelerin kavrandığını anlatan 
Op. Dr. Yiğit Erdağ, bu eklemin 

Başparmak kök eklemi 
kireçlenmesinin en sık 
görülen eklem hastalığı 

olduğunu belirten Ortopedi 
ve Travmatoloji Uzmanı 

Op. Dr. Yiğit Erdağ, bu ra-
hatsızlığın 50 yaş üzeri her 
beş kadından birinde gö-
rüldüğünün altını çizdi. Er-
dağ, hastaların başparmak 
hareketlerinde azalma ve 

hareket kaybı gelişebildiği-
ni anlattı

BASPARMAGA BASPARMAGA 
DDiiKKAT!KKAT!

3 BOYUTLU GORUNTULEMEYLE KESiN TANI
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UZUN yıllardır 
kullanılan ablasyon 
yöntemi ile hastaya 

dışardan hiçbir müda-
halede bulunmadan, tek 
seferde ritim bozukluğunu 
tedavi etmenin mümkün 
olabildiğini hatırlatan 
Doç. Dr. Tolga Aksu, 
3 boyutlu haritalama 
yönteminin de isteni-
len sonuçlara ulaşmak 
anlamında çok önemli 
katkı sağladığının altını 
çizdi. Geleneksel ablasyon uygula-
masında kalbin ancak iki boyutlu 
görülebildiğini söyleyen Yeditepe 
Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi 
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga 
Aksu, “Bu yöntemin sağladığı 3 bo-
yutlu görüntüleme imkanıyla hem 
hastaya sorunun nedenlerine ilişkin 
kesin sonuçlar verebiliyoruz, hem 
de tedavide istediğimiz sonuçlara 
ulaşabiliyoruz” diye konuştu.
Kalbin tüm noktalarını görüyor

3 boyutlu haritalama ve ablasyon 
uygulamasının özellikle ritim bozuk-
luğunun kaynaklandığı birden fazla 
alanın ya da kalpte yarattığı etkinin 
daha fazla olduğu vakalarda tercih 
edildiğini söyleyen Doç. Dr. Tolga 
Aksu konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Daha basit olarak tanımlayabile-
ceğimiz ritim bozukluğu tedavisinde 
skopi cihazlarıyla basit ablasyon 
yöntemleri tercih ediliyor. Ancak, 
yapısal kalp hastalıklarının da eşlik 
ettiği taşikardiler gibi hastalarda 

3 Boyutlu Haritalamayla 
birlikte ablasyon yöntemini 
kullanıyoruz. 3 Boyutlu 
Haritalama Yöntemi ile 
hasta kalbini sanki ameli-
yatta görüyormuş gibi tüm 
noktalarına ulaşabiliyor 
ve anatomisini rahatlıkla 
çıkarabiliyoruz. Böylelikle 
çok daha karmaşık aritmi 
odaklarını görmek ve tedavi 
etmek mümkün olabiliyor.”
Milimetrik tespit

Kalbin kendine has, 
elektriksel sistemi olduğunu ve 
tedavi sırasında bu sisteme hasar 
verilmesi durumunda hastanın 
kalp piline bağımlı kalabileceğine 
dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Aksu, 
“Dolayısıyla ablasyon sırasında hata 
payını sıfıra indirmeye çalışıyoruz. 
Bu yöntem milimetrik olarak ritim 
bozukluğunun nereden kaynaklandı-
ğını bulabilmemize yardımcı oluyor. 
Ablasyon ile kalpte nereye, ne kadar 
enerji verildiğini kontrol etme şansı-
mız oluyor. Dolayısıyla bize istediği-
miz sonuçlara ulaşmada çok önemli 
katkı sağlıyor” diye konuştu.
Multidisipliner ekip gerekiyor

Haritalama yöntemini kullanmak 
içim ekipman ve çalışan teknik 
ekibin iyi olmasının çok önemli ol-
duğunu ifade eden Doç. Dr. Tolga 
Aksu, “Bu yöntem, mutlaka multi-
disipliner bir ekip ile gerçekleştiril-
meli. Yani sadece bir cihazın olması 
olayı çözmüyor. Hekim ve ekip çok 
iyi organize edilmelidir” dedi.

KORONAVİRÜS ile mücadele 
devam ederken ünlü isimlerden 
vatandaşların aşı olmaları için 
destek mesajları geliyor. Son ola-
rak Megastar Tarkan, Instagram 
hesabından yayınladığı fotoğrafı 
ile aşı çağrısında bulundu. arkan, 

aşı olduğunu anın altına şöyle 
bir not düştü: “Ne yalan söyliye-
yim, benim de bir çok insan gibi 
bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, 
kuşkularım vardı, kafam karışıktı. 
Ama görüyorum ki her gün binler-
ce insanın hayatını kurtarıyor. 

Aşıyı olmamak için direnmenin 
manası yok. Bu salgın hastalıkla 
baş etmenin, sağlıklı kalmanın 
aşıdan başka yolu da yok. Geçmiş-
teki pandemilerde de bu böyleydi 
şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, 
umutla yarınlara bakalım.”

İLK aşamada ağrı kontrolü ama-
cıyla buz tatbiki, ilaçlar, ateller ve 
eklem içi steroid enjeksiyonu ile 
glukozamin ve PRP uygulamaları 
yapılabildiğini söyleyen Ortopedi 
ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. 
Yiğit Erdağ, buna rağmen eklem 
hareket genişliği azalmış, gece 
ağrıları artmış cerrahi dışı teda-
vinin yararlı olmadığı hasta gru-
bunda seçilen cerrahi yöntemle 
eklem içi kıkırdakların temizlen-
mesi, trapez kemiğin çıkarılarak 
boşluğun değişik tendon mater-
yalleri ile doldurulmasıyla yüzde 
90 düzeyinde başarılı sonuçlar 
elde etmenin mümkün olabile-
ceğini belirtti. Op. Dr. Erdağ, 
cerrahi işlem için hastanın gece 
hastanede yatması gerekmeye-
bileceğini hastanın genellikle bir 
ay içinde fizik tedavi programına 
alınacağını anlattı.

Cerrahi işlem 
gerekebilir

Megastar Tarkan, koronavirüs aşısı oldu. Instagram sayfasından aşı olduğu 
anın fotoğrafını paylaştı ve “Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım” dedi



OLAY, önceki akşam saatlerinde 
Cebeci Mahallesi’nde meydana 
geldi. Sokakta oyun oynayan 

11 yaşındaki Muhammet A.’nın omu-
zundan bir anda kan akmaya başladı. 3 
kardeşten en büyüğü olan Muhammet 
A., kendisine çivi saplandığını düşünerek 
eve gitti. Sırtındaki yaranın çividen kay-
naklanmadığını anlayan annesi tarafın-
dan Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma 
Hastanesi’ne götürülen Muhammet’in 
çekilen MR’ında omzunun arkasına 
mermi saplandığı tespit edildi. Yorgun 
mermi kurbanı olduğu değerlendirilen 

Muhammet A., Sarıyer Hamidiye Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk 
edildi. Yaklaşık 2 saat süren operasyon 
sonunda mermi vücudundan çıkarıldı. 
Müşahede altına alınan çocuğun hayati 
tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, 
olaya ilişkin çalışma başlattı.
Direkt eve koştu ama...

Baba İbrahim A. “Dün akşam çocuk 
sokakta otururken uzaktan bir mermi 
saplanıyor. Hissetmiyor bile yani nere-
den geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz. Direkt 
eve koşuyor o haldeyken, o çivi battı 
zannediyor. Eşim görünce anlamamış 

mermi olduğunu, panik halinde hastane-
ye götürdü. Sonra Sultangazi Haseki’den 
buraya sevk ettiler. Artık çocuklarımızı 
dışarıya bile gönderemiyoruz. En yakın 
zamanda yakalanmalarını istiyorum. 
Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. 
Maganda kurşunu, silah sesi bile duyma-
mış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş 
yakın olsaydı diğer taraftan çıkardı. Tam 
kaburgasının oraya saplanmış. Durumu 
şu an iyi, mermiyi gece 1’de çıkardılar. 
Pazar gününe kadar tedavi görecek. 
Pazartesi günü taburcu edilir inşallah” 
dedi. DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü’nce firari şahısların 

yakalanmasına yönelik yürütülen 
operasyonda, 24 Ağustos günü Semra 
Köse Ümraniye’de yakalanarak gö-
zaltına alındı. Aynı zamanda “FETÖ 
silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” 
suçundan hükümlü bulunan eski emni-

yet müdürü Ömer Köse’nin 
eşi olan Semra Köse’nin 
ByLock kullanıcısı olduğu 
tespit edildi. Şüpheli Semra 
Köse’nin ByLock yazışmalarında ise 
FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah 
Gülen’in konuşmalarının gruplarda 
örgütsel motivasyonunu artırmak ve 
örgütsel kopmaların önüne çekmek 

adına yazı haline getirerek paylaştığı 
öğrenildi. Ayrıca Köse’nin söz konusu 
paylaşımlarda FETÖ’ye yönelik ger-
çekleştirilen operasyonları itibarsızlaş-
tırmak adına operasyonları eleştirilen 
yazışmalar yaptığı bilgisi edinildi.

Eski emniyet müdürününEski emniyet müdürünün
eşi tutuklandıeşi tutuklandı
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Sultangazi’de sokakta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki Muhammet A. sırtındaki 
acıyla eve gitti. Muhammet çivi battığını söyledi. Ancak annesi, Muhammet’in sırtın-
daki yaranın çividen kaynaklanmadığını anladı. Annesinin Sultangazi Haseki Eğitim 

Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü çocuğun sırtında mermi olduğu belirlendi

Şişli’de tadilat gerçekleştirilen bir dairede çıkan yangın, apartman sakinlerine 
büyük korku yaşattı. Vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı

CCiiVVii SANDI SANDI 
MERMMERMii CIKTI CIKTI

KÜÇÜKÇEKMECE’DE bir 
kişinin, marketin önündeki 
dondurma dolabının üzerin-

de poşette bırakılan parayı çalarak 
kaçtığı anlar güvenlik kamerasına 
yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde 
Küçükçekmece Belli Sokak üzerinde 
bulunan bir markette meydana geldi. 
İddialara göre, elindeki bozuk paraları 
bütünleten market sahibi, para dolu 

poşeti marketin önünde bulunan don-
durma dolabının üzerine bıraktı. Bir 
kişi, oradan geçerken fark ettiği poşet-
teki paralardan bir kısmını çalıp hızla 
uzaklaştı. Market sahibi paralarının 
çalındığını fark edince koşarak dışarı 
çıktı. Şüpheli kaçarak izini kaybettir-
di. Hırsızlık anları marketin güvenlik 
kamerasına saniye saniye yansırken, 
polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

OLAY, saat 12.00 sıralarında 
TEM Otoyolu Sultangazi 
mevkii Gaziosmanpaşa Vi-

yadüğü’nde meydana geldi. İddiaya 
göre, ailevi sorunları olan S.T.(24), 
viyadükteki bariyerleri aşıp, kor-
kuluklara çıktı. İntihar girişiminde 
bulunan kişiyi gören çevredekiler, 
durumu polise bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine müzakereci polis, sağlık 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis  
korkuluklardaki kişiyi ikna etmeye 
çalışırken, çevredeki güvenlik önlemi 
aldı.  Olay nedeniyle Gaziosmanpaşa 

yönünden Gazi Mahallesi yönüne 
trafik yoğunluğu oluştu. Bazı kişile-
rin yanlarındaki çocuklara rağmen 
cep telefonu ile yaşananları görün-
tülemeye çalışmaları dikkat çekti.
Müzakereci polisin yaklaşık 2 saatlik 
çabası sonrasında S.T., ikna edilerek 
viyadükten itfaiyeye ait merdiven 
aracıyla indirildi. Adamı ikna eden 
müzakereci polis ikna olan S.T.’yi 
alkışladı. Polisin ikna etmesinin 
ardından S.T., sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra ifadesi alınmak 
üzere polis merkezine götürüldü.

ŞİŞLİ’DEKİ bir apartman dairesin-
de çıkan yangın, apartmandaki diğer 
vatandaşları tedirgin etti. Bir apartman 

sakinin ağlayarak dışarı kaçtığı görüntüler 
saniye saniye objektiflere yansıdı.

Merkez Mahallesi Hanımefendi Sokakta 
bulunan apartman dairesinde yapılan tadilat 
çalışması sırasında henüz bilinmeyen neden-
le yangın çıktı. Yangına ilk anda müdahale 
eden usta başarılı olamayınca itfaiye ekiple-
rine haber verildi. Binayı dumanlar sararken 
apartman sakinleri de zor anlar yaşadı. Yan-
gın çıkan evin yan dairesinde yaşayan kadın 
evini saran dumanlar nedeniyle korku dolu 
anlar yaşadı.
Gözyaşlarına boğuldu

Komşularının yardımıyla dışarı çıkarılan ka-
dın gözyaşlarına boğulurken bir yakını onu sa-
kinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdi-
veniyle cam ve balkondan girdikleri dairedeki 

yangını söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de 
itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevreye 
emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

Şişli’de yangın paniğiŞişli’de yangın paniği

iNTiHARDAN VAZGECTi
ALKIS ALDI

Fatih Aksaray Tram-
vay Durağında hareket 
halindeki tramvay ile 
peron arasına düşerek 
sıkışan kişi yaralandı. 
Olay, saat 20.15 sırala-
rında Aksaray Tramvay 
Durağında meydana 
geldi. İddialara göre, 
bir kişi henüz bilinme-
yen nedenle hareket 
halindeki tramvay ile 
peron arasına düşe-
rek sıkıştı. Bildirilmesi 
üzerine olay yerine 
itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekipleri, sıkışan 
kişiyi kurtararak sağlık 
ekiplerine teslim etti. 
Sağlık ekiplerinin ilk 
müdahalesinin ardın-
dan yaralı hastaneye 
kaldırıldı. Yaşanan 
kaza nedeniyle tram-
vay seferleri iki yönlü 
olarak durdurulurken, 
çalışmaların tamamlan-
masının ardından sefer-
ler normale döndü. 

Az daha
ölecekti!

SULTANGAZİ’DE mahalle arasındaki bir 
düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı 
gerekçesiyle çıkan kavgaya polis havaya 
ateş ederek müdahale etti. Yaşananlar cep 
telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, 
akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi 
Şehit Eyüp Gönen Caddesi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki 
düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı 
kişiler bundan şikayet etti. Şikayete rağmen 
müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki 
grup arasında kavga çıktı. Sandalyelerin de 
kullanıldığı kavga ihbarı üzerine bölgeye 
sevk edilen polis ekipleri yetersiz kaldı. Po-
lis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç 
kez havaya ateş etmek zorunda kaldı. Bazı 
kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, 
soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

Sultangazi’de viyadüğe çıkıp intihar girişiminde bulunan kişiyi 
polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Müzakereci polis ikna 

olup aşağı inmeye karar veren kişiyi alkışladı

Yüksek sesli müzik kavgası!Yüksek sesli müzik kavgası!

EMNİYETTEKİ 
işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından 
Çağlayan’daki İstanbul 
Adalet Sarayı’na getiri-
len şüpheli Semra Köse 
savcılıkla “Terör örgütü-
ne üye olma” suçundan 
tutuklanma talebiyle 
sulh ceza hakimliğine 
sevk edildi. Şüpheli 
Semra Köse hakimlik 
sorgusunun ardından 
sevk edildiği suç mad-
desinden tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Cezaevine gönderildiCezaevine gönderildi

FETÖ davasında hükümlü bulunan 
eski emniyet müdürü Ömer Köse’nin 

eşi Semra Köse, ‘Terör örgütüne
üye olma’ suçundan tutuklandı

FATİH’TE sahil yolundaki parkta iki 
grup arasında yaşanan kavgada 3 kişi 
silahla, 3 kişi de sopayla yaralandı. Da-
kikalarca süren kavga sırasında sahil 
yolundan geçenler büyük korku yaşadı. 
Olay, Kennedy Caddesi’nde bulunan 
Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda meyda-
na geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 
aralarında tartışma çıkan iki grup, 
bir süre sonra kavga etmeye başladı. 
Tarafların sopalarla birbirlerine 
saldırdığı kavgada, silahlar da 
ateşlendi. 3 kişi silahla yarala-
nırken, 3 kişi ise aldıkları sopa 
darbeleriyle yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri, yaralıları ambulans ile 
hastaneye kaldırdı. 
Polise aldırış etmediler
Yaşanan kavga anları, yoldan 
otomobili ile geçenler tarafından 
cep telefonu ile kaydedildi. Gö-

rüntülerde, tarafların birbirlerine so-
palar ile saldırdığı ve bir kişinin silahla 
yaralandığı görülüyor.  Öte yandan 
cep telefonu ile kaydedilen görüntü-
lerde, kavga yaşandığı sırada yoldan 
polis aracının geçtiği de görüldü. Sahil 
yolunun kenarında gerçekleşen olayda, 
silahtan çıkan mermilerin çevredeki 
vatandaşlara ya da araçlara isabet 
etmemesi, olası bir faciayı önledi.

Parayı çalıp kayıplara karıştı

Silahlı sopalı kavga
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30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün önderliğinde zaferle sonuçlanan
Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünü Kartal'da 6 gün
sürecek 20 farklı etkinlik ile kutlanıyor. Kartal Beledi-
yesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından or-
ganize edilen organizasyonda, Türkiye'nin önde gelen
sanatçıları performanslarını sergilerken, günün anlam
ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbi-
rinden farklı mahalle eğlenceleri de düzenleniyor. 6
gün sürecek kutlamaların ilk günü olan 27 Ağustos
Cuma akşamı, ünlü Rap sanatçısı Ceza Kartal'da mü-
zikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen
konserde Ceza en sevilen şarkılarını Kartallılar ile bir-
likte seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar hem eğ-

lendi hem coşkulu anlar yaşadı. Başkan Gökhan Yük-
sel de konsere katılarak sahnede Ceza'ya çiçek takdim
etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Eğlen-
meyi coşmayı, coşkuyu çok özlemiştik. 30 Ağustos
Zafer Bayramı'nı Kartal'da doyasıya kutlamak istiyo-
ruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü, dolayısıyla Zafer ve
Barış Haftası diyerek bir hafta Kartal'da kardeşleri-
mizle, komşularımızla buluşuyoruz. Şu an sahnede
Ceza var. Gençler onları çok özlediler. Hem gençler
hem de Kartal'da diğer komşularımızla Zafer Bayra-
mının coşkusunu yaşayacağız ve yaşatmaya da devam
edeceğiz. 30 Ağustos'ta klasiğimiz olan Kartallı Kazım
meydanından yürümeye devam edip meydanımızda
konserimizle taçlandıracağız” dedi.
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B ir insanın zamanı yönetip yöneteme-
diğini, onu harcayıp harcamadığını,
kullanıp kullanamadığını nasıl an-

larsınız? 
Konu her ne olursa olsun, birinci derece

ele aldığımız ve yönettiğimiz bir husus
varsa, bilmelisiniz ki bunun kökü başka ko-
nularımıza da uzanır. Konuşmalarımız, ifa-
delerimiz, dikkatimiz, giyimimiz,
görünüşümüz bu yönetim şeklimizden doğ-
rudan etkilenir. Biz zamanı yönetme düğ-
mesine bastığımızda, birçok odanın içi de
aydınlanır.  

Zamanını yöneten insanlara dikkat eder-
seniz eğer sizinle randevulaşırken, bir iş
üzerine konuşurken günü, saati, yeri ve gö-
rüşmenizin ardından nereye gideceği ve ne
yapacağı mutlaka ağzından tane tane çıkar.
İfadelerine özen gösterir. Siz de böyle bir
kimseyle nerede, ne zaman ve hangi saat
aralığında bir araya geleceğinizi bilirsiniz.
Olumsuz sürpriz yoktur, güven vardır.

Peki, aynı durum sıradan insanlarda nasıl
dile gelir?

“Hay Allah, nasıl da unutmuşum”, 
“Randevumuz yarın değil miydi?”, 
“Aksiliğe bak, aramamışım”, 
“Ben öyle hatırlıyordum ama…”, 
“Bak şimdi çok utandım!”
“Tüh!” 
ve daha bir sürü söz kalabalığıyla mahcu-

biyetlerinin üzeri örtülmek için çabalanır...
Böyle insanlar ne dostlarınca, ne de iş çev-
relerince ikinci bir şansa sahip olur. Çünkü
kimse sözünü unutan, sözünde durmayan

biri ile yürümek istemez.  
Hiçbir başarılı insanın sözlüğünde

“ahhlı.. vahlı..” nağmelere rastlanmaz.
Rastlansa dahi saniyeler içinde telafi edilir,
karaktere dönüşmez. Çünkü onlar düzenli
çalışmayı, not almayı, planlı hareket etmeyi
bir gelenek haline getirmişlerdir.

* * *
Geçen hafta başladığımız zaman yöne-

timi konusuna kaldığımız yerden devam
edelim…  - Kendinizi dinleyin

Çocukluğumuzdan bu yana çalışmanın kıy-
metini, önemini duyuyoruz. Fakat biraz abart-
mıyor muyuz? Ne demek istiyorum?.. Dikkat
edin çevrenizde parmakla sayılacak kadar az
insan verdiğiniz emeğin karşılığını sorgular ve
almanız yönünde tavsiyede bulunur.

Bu birkaç kişinin haricinde hemen herkes
fazla emek verip vermediğinize, hakkınızı
alıp almadığınıza aldırmaz. Derler ki
“Aman iş olsun da maaşı az olsun.” “Canım
bu devirde kimse iş bulamıyor, bulduğuna
şükret.” “Ekmek aslanın midesinde, n’ola-
cak parası da biraz eksik olsun.” Sevgili
okur…Belki bir deprem, bir sel felaketi son-
rası evi-hayatı yıkılanlar için bu telkinlerde
bulunulabilir. Böylesi ani gelişen dar za-
manların içinden çıkmak için bir süre alanı-
mız dışında işler yapılabilir. 

Her ne olursa olsun çalışmanın da bir
dengesi vardır, bu denge dinlenmektir. Ülke-
mizde dinlenmek pek tavsiye edilir bir şey
değildir. Bunun için toplum nazarında hasta
olmak gerekir. Varsa yoksa çalışmak,  koş-
turmak, kovalamak öncelenmektedir. 

Dinlenmek derken bir tek fiziki tanımını
kast etmiyorum. Dinlenmenin pek de bilme-
diğimiz bir diğer anlamı dinlemektir. Daha

iyi bir biz olabilmemiz için kendimizi; bede-
nimizi, ruhumuzu dinlemeli; yepyeni planlar
tasarlamalı ve yola dingin bir zihinle çık-
malı, çıktıysak eğer devam edebilmeliyiz.

Evet, çalışmak önemlidir.
Ancak dinlenmek değerlidir.
Son dakika olmasaydı, 
çoğu işler yapılamazdı.
(Anonim)
- Alan belirleyin
Sizi ifade eden iş hangisidir? Bu kurum-

sal bir iş de olabilir, özel bir hobiniz de…
En iyi hangi işle anılıyorsunuz? İnsanlar
sizin hangi özelliğinizden, iş bitiriciliğiniz-
den dolayı kapınızı çalıyor? Başkalarının
gece-gündüz emek sarf ettiği halde erişeme-
diği yere, özel bir çabaya gereksinim duy-
madan daha yükseğe çıkabildiğiniz alan
hangisi?

Yıllarını bankacı olarak geçirdiği halde
yaptığı yemeklerin lezzetiyle hatırlanan bir
kadın mısınız? Belki de dünya mutfaklarına
açılmanızın zamanıdır. Yıllarını bir giyim
mağazasında tezgâhtar olarak geçirdiği
halde ortaokul, lise veya üniversite arkadaş-
larınızın yıllar sonra dahi bir araya gelme-
sini, yiyip-içmesini, onların eğlenmesini
sağlayan biri misiniz? Belki de organizas-
yon dünyasına adım atmanızın; insanları bir
araya getirebilecek potansiyelinizi ülkenin
hatta dünyanın ünlü sanatçıları için kullan-

manızın vakti çoktan gelmiştir. 
Yıllarını türlü kurumlarda kasiyer olarak

geçirdiği halde, dostlarının kendisine güven-
diği, sırlarını çekinmeden paylaştığı, dertle-
rini dinleyip, onlara derman olan biri
misiniz? Neden psikolojiye adım atmayası-
nız? Neden birkaç dostunuzun dışında bir-
kaç yüz, birkaç bin insanın da hayatına
dokunmayasınız? Belki de sizin gerçek ala-
nınız insan gelişimi üzerinedir? Yola çıkar-
ken yaşam koçluğundan, mentörlük
eğitimlerinden beslenecek ancak biraz
zaman sonra belki de bu başlıklar sizin var-
lığınızla daha da güçlenip, insanların güve-
nini pekiştirecektir. Yani bir kanaldan
sadece fayda görmeyecek aynı zamanda bu
kanala katkı da sağlayacaksınız.

Hangi işi yapıyor olursak olalım ya da
hiçbir iş deneyimine sahip olmayalım…
Fark etmez! Hepimizin kendimize özgü ka-
rakteristik özellikleri vardır. Bunu içimizde
henüz hissetmesek dahi çevremizin hakkı-
mızda konuşmalarından öğrenebiliriz.

- Sen harika yemekler yapıyorsun…
- Sen söyleyince insanlar inanıyor…
- Sen anlatınca herkes gülüyor…
- Sen yapınca oluyor…
Ve dahası…
Hakkımızdaki bu ve benzeri söylemler,

hayatın bize hangi alanda boy gösterebilece-
ğimizin birer şifreleri. 

Yaparken keyif aldığınız, eğlendiğiniz;
kendinizi en iyi ifade ettiğiniz, başkaları gibi
özel bir çaba sarf etmeden de iş bitirebildi-
ğiniz alanda yürümenizi tavsiye ederim.
Kendi yolunuzda yürüdüğünüzde sadece iş
alanınızın değil, tüm zamanlarınızın yöneti-
mini de elinizde tutarsınız.

“Zaman paradan değerlidir.
Daha çok para edinebilirsiniz ama
daha fazla zaman edinemezsiniz.”
Jim Rohn
- Ajandanız olsun
Bir girişimci adayına verdiğim ilk tavsi-

yelerden biri bir ajanda tutmasıdır. Bu sa-
dece girişimcilerin değil, her aktif kişinin
uygulamasını gerekli ve sağlıklı bulduğum
bir özelliktir. Neden derseniz?

Ajanda tutmak; zamanı, enerjimizi yöne-
tebilme yetimizi güçlendirir. Hatırlamamız
gereken ne varsa zihnimize değil, ajanda-
mıza yazdığımızda muazzam bir enerji var
ederiz kendimize. Neden biz taşıyalım ki,
defterimiz taşısın.

Ayrıca geçen ayı veya geçen yılımızı ne-
lerle, kimlerle, hangi konular dâhilinde ge-
çirdiğimizi görebilir, böylece önümüzdeki
zamanlar için vaktimizi nasıl daha iyi hale
taşıyabiliriz; buna dair yeni planlamalar ve
kendimiz için de sağlıklı değerlendirmeler
yapabiliriz.

Ajandanız olduğunda hatırlama ve
unutma işleriniz devre dışı kalır. Bu görevi
bütünüyle takviminiz üstlenir size de hiç
kullanılmamış pırıl pırıl bir enerji kalır. 

- Hayır deyin
Bu konuda 08 ve 15 Ağustos tarihlerinde

kaleme aldığım “Hayır’da Hayır Vardır”
yazımı okumanızı tavsiye ederim.

Hayır’da Hayır Vardır (1) - 08 Ağustos
2021
https://www.gazetedamga.com.tr/hayir-da-
hayir-vardir-1-makale,4871.html

Hayır’da Vardır (2) - 15 Ağustos 2021
https://www.gazetedamga.com.tr/hayir-da-
hayir-vardir-2-makale,4894.html

Zaman yönetimi (2)

Kartal’da zafer haftası

H icipzade Mustafa Efendi'nin tahin helvası
üreterek başladığı ve ününün saraya kadar
ulaştığı bu serüven 276 yıldır Fatih Eminö-

nü'ndeki 35 metrekarelik dükkanda devam ediyor. Dört
kuşaktır üretim ve satışın yapıldığı dükkanı şuan ise 62
senedir Cemal Hicipoğlu işletiyor. 1745'ten günümüze
kadar şeker, lokum ve helva üretimi yaptıklarını söyle-
yen Hicipoğlu, geleneksel yöntemle, ocağa sürülen
bakır kazanlarda, elle ürettikleri şekerlemeleri büyük ti-
tizlikle yapmaya devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın annesinin mevlit şekerlerini de
yaptıklarını kaydeden Hicipoğlu, tüm şekerlemeleri ta-
mamen glikozsuz ürettiklerini ve lezzetten ödün ver-
mediklerini ifade etti.

Osmanlı usulü şeker yapıyoruz

Atalarından kalma mesleği devam ettiren 85 yaşındaki
Cemal Hicipoğlu, “Hacı dedem çok ünlü bir helvacı.
Padişah da, ‘Böyle bir helvacı var, Hicipoğlu diye çok
meşhur onu getirin buraya' diyor. Sonra sarayda helva
yapmaya başlıyor. Bu sefer hacı dedem sarayın helva-
cıbaşı oluyor. 280 yıllık bir şekerci dükkanı burası. Biz

eski Osmanlı usulü şeker yapıyoruz. Helva, reçel,
lokum imalatımız da var. Çeşitli ürünler yapıyoruz.
Lokum sarma, kaymaklı lokumlar, çam fıstıklı lokum-
lar, reçel yapıyoruz. Babamın dedesinin babasından
kalma. İstanbul Helvacılar Kahyası Hicipzade Hacı
Mustafa Efendi Eyüpsultan'ın kıblesinde yatıyor. Bizde
onların torunlarıyız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı için de yaptı

Dükkana glikoz girmediğini söyleyen Hicipoğlu, “ Hiç-
bir zaman imalatta hile yapmamışızdır. Zaten yapma-
sını da bilmem. Her şey benim kontrolümdedir.
Dedem babam nasıl yaptıysa, aynı şekilde yapmaya
devam ediyoruz. Benden sonda inşallah, değirmene
suyu koymuşsunuz akıyor devamlı, buğdayı da koyar-
sanız un olur. Eski natürelliğini bozmak istemiyoruz.
Bu taşlar Malta taşları hacı dedem Malta'dan getirmiş
bunları. Bende onları bozmamak için üzerine halı
attım. Mesela bir bıçağım var 180 yıllık onunla helva
kesiyorum. Üstte küçük bir imalatımız var. Küçük ima-
latla büyük iş başarıyoruz. Glikoz girmez bizim dük-
kana” diye konuştu.
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31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İbn Haldun Üniversitesi İhale Yönetmeliği’nin 16.maddesine göre
aşağıda detayları belirtilen işi ihale edecektir.
İHALE KAYIT NO 202109 / 0001
İHALE KONUSU İŞİN;
ADI, NİTELİĞİ, TÜRÜ: 
YERİ:
MİKTARI:
İHALE DOKÜMANLARININ
TEMİN ADRESİ

İHALE DOKÜMANLARININ TEMİN ŞARTI

İHALENİN YAPILACAĞI;
ADRES:

BİRİM: 
TELEFON: 
E-POSTA:

İHALE TARİHİ 07.09.2021
İHALE SAATİ 11:00
İHALE USULÜ Açık İhale Usulü
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI İstekli geçici teminat bedeli olarak teklif  ettiği  bedelin 

en az  %3’ünü  ihale öncesi İbn Haldun Üniversite
si’nin hesabına Türk Lirası olarak yatırmalıdır. İşbu 
ödemeye ilişkin dekont sureti teklif evrakları ile birlikte 
ibraz edilir. Bu bedele karşılık gelen ve teklif süresince 
geçerliliği olan banka teminat mektupları da geçici 
teminat olarak kabul edilecektir.  

TEKLİFLERİN MİNİMUM
GEÇERLİLİK SÜRESİ
İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN
BELGELER

SON TEKLİF VERME TARİHİ, SAATİ VE YERİ 07.09.2021– 10:00

SON TEKLİF VERME ŞEKLİ Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar 
belirtilen adrese elden teslim edilir.

BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİ
İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi
117 Adet Bilgisayar
İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi
Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 
Başakşehir/ İSTANBUL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Satın Alma Müdürlüğü
İhale dokümanı Üniversitemiz adresinde İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nde görebi-
lir. İhaleye teklif vermek için ihale dokümanının satın
alınması zorunludur. Doküman bedeli olan 200,00 TL
(İkiyüz Türk Lirası)  İbn Haldun Üniversitesi’nin Kuveyt
Türk Katılım Bankası A.Ş. İkitelli Şubesindeki TR77
0020 5000 0943 4169 0000 31 Iban numaralı hesabına
“İsteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarasını” belirtile-
rek yatırılmalıdır. İstekliler ihale dokümanını, ödemeye
ilişkin dekontu ibraz ederek teslim alırlar. 
İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi
Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 
Başakşehir / İSTANBUL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / 
Satın Alma Müdürlüğü
0212 692 0 212 / 1168
idarivemaliisler@ihu.edu.tr

İhale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

-İmzalı Kaşeli Sözleşme Örneği
-İmzalı Kaşeli İdari Şartname
-İmzalı Kaşeli Teknik Şartname
-Geçici Teminat Ödeme Dekontu ve Banka Teminat -
Mektubu
-En az 1 adet eğitim kurumundan İş Bitirme Belgesi
(Referans Mektubu)
-Ticaret Sicil Gazetesi
-Vergi Levhası
-İmza Sirküleri
-Faaliyet Belgesi
-SGK Borcu Yoktur Yazısı
-Vergi Borcu Yoktur Yazısı
-EKAP’tan alınan İhaleye Katılabilir Durumunu Gös-
teren Belge (madde 7.f)
-İstekli firmanın 2020 cirosunu gösteren belge
-TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi
-Birim Fiyat Teklif Mektubu

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi
Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok No: 3 
Başakşehir / İSTANBUL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Satın Alma 
Müdürlüğü

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Fatih'te Türkiye'nin en eski şeker imalatının yapıldığı küçük dükkan,
adeta tarihe meydan okuyor. Yaklaşık 3 asırdır hem üretim, hem de
satış yapılan dükkan Türkiye'nin en eski şekercisi olarak biliniyor

FATIH’IN
SEKER ABISI
FATIH’IN
SEKER ABISI
FATIH’IN
SEKER ABISI
FATIH’IN
SEKER ABISI
FATIH’IN
SEKER ABISI
FATIH’IN
SEKER ABISI

Büyük Taarruz'un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl
dönümü Kartal'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinliklerin ilk gününde
ünlü Rap sanatçısı Ceza Kartal'da müzikseverlerle bir araya geldi

Sindef’ten eğitime katkı
Sindef Genel Başkanı Hasan Dalkıran ve iş insanları
Ayancık Belediye Başkanı ve afet bölgesi temsilcileri ile
bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve ya-
raların sarılması için nelerin yapılması gerektiğini ko-
nuştu.  Sindef Genel Başkanı Hasan Dalkıran “Biz
buraya Fedarasyonumuza bağlı 100 derneğimizin tem-
silcisi olarak geldik size selam getirdik acınızı paylaşıyo-
ruz ve sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz
Fedarasyon olarak bir projeyi üstlenmek isteriz dedik ve
Başkan Hayrattin bey ellerinde hazır okul projesi oldu-

ğunu afetten önce hazırladıklarını söyledi bizde seve
seve o projeyi üstlendik bu proje bize yabancı değil biz
Sindef olarak ilk kurulduğumuz yıllarda Avrupa'daki
Asilder ile birlikte Sinop Üniversitesi ne 5 katlı bina yap-
tık yıllar sonra yine bize bir Eğitim Yuvası yaptırmak
nasip oluyor memleketimize hayırlı uğurlu olsun bu ne
ilk nede son olacak Sindef var oldukça bizdede bu yürek
oldukça Sinopun bütün ilçelerinde Eğitim Yuvası yap-
mayı Allâh nasip etsin dedi.” Ayancık Belediye Başkanı
Hayrettin Kaya’da verilen desteğe teşekkür etti.
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Yürü be İstanbul!

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v)
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden
ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” 

sözüyle müjdelediği kutsal şehirdir.
Napolyon'un "Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, 

başkenti İstanbul olurdu" diyerek imrendiği şehirdir. 
Orhan Veli’nin “İstanbul’u dinliyorum gözlerim 

kapalı” diye mısralara döktüğü şehirdir.
O şehrin yollarına bakıyorum. Eski Cumhurbaşkanla-

rımızdan Süleyman Demirel’in, “Yollar yürüme ile 
aşınmaz” sözü aklıma geliyor. 

İstanbul’un yolları yüzyıllardır “aşınmadı.” Ancak,
Ülkemizde olmasa da, İstanbul’da unutmaya başladığı-
mız konular artık aşılmaya başladı. Demokrasi, adalet,
hak arama, hak yememe, liyakat, centilmenlik, saygı,
şeffaflık, yardım, çalışana değer ve en önemlisi de 
siyaset dili “aşıldı !”  

Yazdıklarımızın dışında orkide güzelliğinde aşılan
öyle konular var ki, bir köşe yazısına sığmaz. Çok güzel
olacak denildi, daha da güzel oluyor.

Örneğin, Halk ekmekten faydalanamayan yüzlerce
yurttaşın ayağına mobil büfelerin getirilmesi, askıda fa-
tura ve bakkallardaki borç defterlerinin ödenmesi adeta
sarmaşık gibi yürüdü gitti.  

İstanbul’un taşı toprağı altın boşa denmemiş. Üreti-
cinin yüzü gülsün diye tarıma papatya tadında destek
verildi. Verimli tarım arazileri yeniden işletildi. Çiftçi-
nin de yüzünü güldüren seçilmiş İBB başkanı Ekrem
İmamoğlu oldu. 7,7 milyon adet fidyeyi üreticilere 
ücretsiz dağıttı. 

Atıl bırakılan araziler Sümbül gibi yeniden üretmeye
başladı. 2020 yılında çabalar karşılığını bularak, 16
bin 380 ton mahsul alındı. Yaklaşık 20 bin ihtiyaç sa-
hibi İstanbullu aileye güvenilir gıda erişimi sağlandı. 

Besicilikte de rahat durmadı! 475 üreticiye, işletme
başına 2,5 ton yem desteğinde bulundu.

Sandalyesi kırıldı. Hakkında ona, buna, şuna zam
yaptı denildi. O ise her platformda “Önceliğimiz 
Deprem” dedi.

Deprem riskine karşı yedi tepeli şehrin dört bir ya-
nında tespit taramaları yaptırıyor.  Özellikle Silivri -
Küçükçekmece ilçeleri arasında yapı stoklarının analiz
ettirerek hareket noktasının oluşturacağı stratejik 
planlama ve uygulamaları aralıksız sürdürüyor. 

Turuncu Gerbera gibi çalışmaya devam ederken sa-
natçıları da unutmadı. “Perdeler kapanmasın kampan-
yası” başlattı. Özel tiyatrolara İstanbul Şehir Tiyatro
sahnelerini ücretsiz tahsis etti. Eden kim? Yine İBB,
yine İmamoğlu oldu. Yetmedi,  Darülbedayi ’den beri
kent için sanat üreten İBB Şehir Tiyatroları, Gazha-
ne’de iki yeni sahnesini İstanbullular için hazırlıyor.   

Manevi değerlere önem veren İmamoğlu, ne yaptı
etti, Fatih Sultan Mehmet’in portresini kutsal toprak-
lara getirdi. Ortalık yıkıldı. Hiç bir şey duymadı. 
Meğerse kulaklıkla Selda Bağcan’ın “memleketim”
türküsünü dinliyormuş.

Ayakları altında Cennet olan Anneleri unutulur mu?
Tabii ki unutulmadı. Kırmızı gül sundu. Sizler, değerli-
mizsiniz, Annelerimiz seviyoruz diyerek, önce bebekle-
rine ücretsiz süt dağıtmaya başladı. Çocuklar sağlıklı
beslenirken, yerel üreticiye de destek vermiş oldu. Bir
taşla iki kuş vurdu. Gönülleri feth etti.   

Yorulmadan, yürümeye devam etti. “Yenidoğan Destek
Paketi” ni hayata geçirdi. Bir bebeğin ve annesinin ilk
dört ay içerisinde ihtiyaç duyacağı paketi annelere ulaş-
tırdı. Yetmedi. Bir de “Ana Kart” çıkarttı.  İstanbul sınır-
ları içinde ücretsiz ulaşım seyahat etmelerini sağladı. 

Muhalefete göre çok oluyordu. Ama ona göre daha
bir şey yapmış sayılmıyor olacak ki, Bölgesel İstihdam
Ofisleri aracılığıyla 17 binden fazla yurttaşı iş sahibi
yaptı. Pembe gül sunar gibi yüreklere dokundu.

Önce Babayım diyerek, gençlerin fikirlerine önem
verdi. “Yanınızdayım başınız sıkışınca gelin” diyerek,
genç Üniversiteliye “eğitim destek bursu”, “Sen oku”
diye kırtasiye ve tablet desteği ile ulaşımda da indirim
yaparak kıymetli olduklarını hissettirdi.  

Sözünde durdu. Şehir dışından gelen yükseköğrenim
öğrencileri için, üç kız öğrenci yurdu yaptı. Yeni yurtla-
rın yapımının devam edildiğini duyurdu. Tüm gençlerin
‘Ekrem abisi’ oldu.   

22 meydanda Danışma ve Rehberlik Merkezi”
kurarak 22 bin gence danışmanlar aracılığıyla yol 
göstererek, abiliğini yaptı. 

Katılımcı Bütçe Model’ini hayata geçirdi. “Bilinmeli ki
bu girişimlerle, yerel demokrasi güçlenecek. Şeffaf ve 
katılımcı bir yönetim anlayışını da hâkim olacaktır.” dedi. 

Yürü be İstanbul, sen yürüdükçe, biz umutlanıyor,
coşuyoruz.

Coştukça, millî bayramlarımızı neşeyle kutluyoruz. 
Ulusça Zafer Bayramımız Kutlu olsun.  

T ürkiye’nin kanayan yarası işsizliğe
çözüm bulmak amacıyla iş arayan
ve işverenlerle görüşmeler yapan

ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren
sektörün öncü tekstil firmalarından biri-
nin talebi üzerine işe alım mülakatı ger-
çekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde
başlayan mülakatlarda yaşanabilecek
herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık
çalışanları alanda hazır bulundu. Koro-
navirüs önlemleri kapsamında, ayrı grup-
lar halinde yapılan mülakatlarda,
vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve
HES kodlarına bakılarak alındı. Esenyurt
Belediyesi Nene Hatun Kültür Merke-
zi’nde yapılan mülakatlara katılan aday-
lar içerisinden belirlenen şartları taşıyan
400 kişi işe yerleştirildi.

32 farklı branşta eğitim

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak
ve sanayinin aradığı nitelikli eleman ihti-
yacını karşılamak için açılan Meslek
Edindirme Kursları’nın devam ettiğini
söyleyen Yerel Hizmetler Müdürü Orhan
Ayyıldız, “Sanayinin ara eleman ihtiya-
cını belirlemek üzere sanayicileri sürekli
ziyaret etmekteyiz. Buradaki meslek dal-
larına yönelik Meslek Edindirme Merke-
zi’nde kurslarımızı açıyoruz. Şu an 32
farklı branşta kursumuz devam ediyor.
Bu kursları bitiren vatandaşlarımıza is-

tihdam garantisi sağlıyoruz” dedi.

İş arayan ESBİM'e gelsin

ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bul-
mayı amaçladıklarını belirten ESBİM
Sorumlusu Murat Boduroğlu, “İlçe-
mizde faaliyet gösteren, tekstilin öncü fir-

malarından birinin lojistik bölümüne 400
kişilik alım gerçekleşti. Pandemi şartla-
rında kişiye özel kalem, dezenfektan da-
ğıtımının yanı sıra ateş ölçümü yaparak
ve HES kodlarına bakarak salona giriş-
leri sağladık. ESBİM’de her gün 12’ye
yakın mülakat gerçekleştiriyoruz. Bu mü-

lakatlarımızı günlük olarak sosyal medya
hesaplarımızda paylaşmaktayız. Başka-
nımız Kemal Deniz Bozkurt’un dediği
gibi iş arayan herkese ESBİM’de iş bulu-
yoruz. İş arayan ve işverenleri merkezi-
mize bekliyoruz” açıklamalarında
bulundu.

İlçede, Zafer Bayramı kutlamaları sa-
bahın erken saatlerinde Halkalı’daki
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla
başlayacak. Akşam saatlerinde ise 30
Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü
ile devam edecek. Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi ve beraberin-
deki ilçe protokolü, Küçükçekmece
sokaklarında kortej eşliğinde ilçe sakin-
leriyle bayramlaşacak. Saat 20.00’de
Fevzi Çakmak Meydanı’na taşınacak
olan bayram kutlamaları kapsamında
halk oyunları gösterilerinin ardından
Karadeniz müziğinin sevilen sesi ünlü
sanatçı Niyazi Koyuncu hayranlarıyla
buluşacak.Covid-19 tedbirleri çerçeve-
sinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal
mesafe ve maske takılması kurallarına
uyulması zorunlu olacak.

Küçükçekmece coşacak

FATİH POLAT

Küçükçekmece Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl
dönümünü coşku dolu bir programla kutlamaya hazırlanıyor

Kızılay yardım eli uzattı
Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin üzerinden 15 günü aşkın bir süre geçerken selin geride
bıraktığı yıkımın izleri silinmeye devam ediyor. Afetin ardından sokaklardaki balçık ve çamurun kaldırıl-
masıyla Kızılaycılar da vatandaşların ev ve iş yerlerinin temizlenmesine yardım etmeyi sürdürdü

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla
kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sa-
hibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), 400 vatandaşı daha istihdam etti

ISSIZLIKLE MUCADELE
EDILIYOR

Yoğun yağışların yaşanması so-
nucu 11 Ağustos’ta Sinop, Bartın
ve Kastamonu’yu vuran sel ve su
baskınlarının üzerinden günler ge-
çerken temizlik ve iyileştirme çalış-
maları da durmaksızın sürüyor.
Bartın’da afetin etkilerinin tama-
men kaldırılması ve hayatın nor-
male dönmesiyle Kastamonu ve
Sinop’a yoğunlaşan Kızılay, ilk
günden bu yana toplamda 4 binin
üzerinde afet uzmanı ve gönüllü-
süyle vatandaşların ev ve iş yerlerini
temizleyerek eski haline döndürmek
için gece gündüz demeden çalışma-
larını yürütüyor. Cadde ve sokakları
tek tek dolaşan personel ve gönül-
lüler, selzede vatandaşların ve esna-

fın hasar gören ev ve iş yerlerinin
temizlenmesi için seferber oluyor.
890 bin kişiye yardım

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 16
seyyar mutfak/beslenme aracı ve 89
operasyon aracıyla selzedelerin
beslenme ihtiyacına cevap veren Kı-
zılaycılar, toplamda 670 binden
fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 82
binden çok kumanya ile de bes-
lenme hizmeti verdi. Ayrıca 255
binden fazla ikramlığı da selzede-
lere ulaştıran Kızılay, selden etkile-
nen bölgelerde en çok ihtiyaç
duyulan temiz içme suyunu da sağ-
layarak vatandaşların beslenme ve
içecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın spor yatırım-
ları arasında ilçe sakinlerine söz verdiği, yarı olimpik
“Çavuşbaşı Kapalı Yüzme Havuzu”nun yapımı çok ya-
kında başlıyor. Çavuşbaşı sakinleri, Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın’ın söz verdiği park bahçelerden
eğitime, sağlıktan hizmet binasına yaşam standartlarını
artıracak kent hizmetlerine birer birer kavuşuyor.    Bey-
koz Belediyesi tarafından Çavuşbaşı’na geçen yıl kazan-

dırılan çok amaçlı meydan ve park alanı ile BEYSEM
kurs merkezinin ardından ilçe sakinlerinin ihtiyaç duy-
duğu yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşası da
başlıyor.   İlçe sakinlerinin spor olanaklarını artırmak
üzere hizmete alınacak yatırımla kadınlar, özellikle çocuk
ve gençler kendi yaşadıkları bölgede uluslararası stan-
dartlara sahip modern bir tesiste kolayca spor yapacak.
Çavuşbaşı sakinleri yeni yapılan yüzme havuzunda gün-

lük spor ihtiyaçlarını karşılarken çocuk ve gençlere yöne-
lik verilecek profesyonel eğitimlerle geleceğin yıldız spor-
cuları da ilçeden çıkacak.Çiftlik Mahallesi’nde 2 bin 980
m²’lik alan üzerinde kurulacak tesiste, 312,5 m²’lik 5 kul-
varlı yarı olimpik yüzme havuzu, 49 m²’lik rehabilitasyon
havuzu, 28 m²’lik çırpınma havuzu, 245 m²’lik soyunma
alanı, 100 m²’lik kafeterya, 50 m² tribün, 100 m² fuaye,
280 m² spor salonu, duş ve tuvaletler yer alıyor. Kapalı
yüzme havuzunun yapılmasıyla Çavuşbaşı, belediye hiz-
met binası, çok amaçlı meydan ve parkın yer aldığı nite-
likli bir yaşam alanına kavuşacak.

Beykoz’a yüzme havuzu geliyor
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Pandemi sebebiyle okula 2 yıldır gidemeyen
öğrencilerin hasretinin 6 Eylül'de biteceğinin
duyurulmasıyla kırtasiye sektöründe hare-

ketlilik başladı. Okulların açılmasına az bir zaman kala
kırtasiyeciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Pandemi sebe-
biyle durgunluk yaşayan kırtasiye sektörü, zincir mar-
ketlerin kırtasiye ürünlerini satmasının haksız kazanç
olduğunu ifade ederek bu durumdan dert yakındı.

Doların etkisi denildi

İki senedir alışverişin olmaması sebebiyle bu durumun
fiyatlara yansımadığını söyleyen kırtasiyeciler doların
yükselmesi ile beraber de kırtasiye ürünlerinde yüzde
30 oranında fiyat artışı olduğunu söyledi.30 yıldır kır-
tasiye sektöründe esnaf olduğunu söyleyen Önder Ka-
raman, “Kırtasiye sektörü her sene geriye doğru
gidiyor ve bu bizi çok etkiliyor. Ticari olarak 2 yıldır
pandemiden etkilendik. Çok sıkıntılar çektik, bu sene
biraz umutluyuz. Şu anda zincir marketler belimizi bü-
küyor” dedi.

Yüzde 30 zamlandı

Hareketliliğin yavaş yavaş başladığını söyleyen Kara-
man, sözlerini şöyle sürdürdü; Okulların açılacağı 1
hafta önce söylendiği için çok hazırlıklı değildik.
Normalde okullar açılmadan önce çantalar alınır.
Okulla açıldıktan sonra ise listeler verilir ve bir hafta
yoğunluk oluşur. İki yıldır alışveriş olmadığı için bu
durum fiyatlara yansımıyordu. Doların yükselme-
siyle birlikte bu sene yüzde 30'a yakın fiyat artışları
oldu, bayağı etkilendik. 

Saadet Partisi, son zamanlarda artan elek-
trik faturalarına korku filmi fragmanı şek-
linde hazırlanan video ile gönderme yaptı.

Son zamanlarda artan elektrik faturalarına Saadet
Partisi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile
gönderme yaptı. Korku filmi fragmanı şeklinde hazır-
lanan videoda evde kullanılan elektrikli aletler gösteri-
lerek, “Onlar hep aynı enerjiyi harcıyorlar ama
faturalar tüm he-
sapları altüst etmek
için geliyorlar. 4 ki-
şilik bir ailenin elek-
trik gideri 5 yılda 94
liradan 210 liraya
yükseldi. Bu ekono-
mide şahlanış yok,
korku var. Fatura
her ay tüm kapı-
larda” denildi. 

BIST 100 endeksi, en düşük 1.444,11 en
yüksek 1.472,46 puanı gördükten sonra
haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde

0,94 artarak 1.458,23 puandan tamamladı. Kapalı-
çarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış
fiyatı bu hafta yüzde 0,21 kayıpla 485,20 liraya, Cum-
huriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,22 azalışla
3.217,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 788,00 lira

olan çeyrek altının satış fiyatı ise 786,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,58 değer kaybederek
8,3660 liraya, euro da yüzde 0,53 azalarak 9,8710 li-
raya geriledi.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,12
değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13
değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise
yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,41
ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kırtasiye
ürünlerinde
fiyatlar uçtu

Borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa, haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken altın, dolar ve
euro ise kaybettirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık
bazda ortalama yüzde 0,94 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde
0,21, dolar / tl yüzde 1,58, eoru/ tl yüzde 0,53 değer kaybetti

genel koordinatör
Mehmet remzi taNIş
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BIRLESIK
METAL-IS’DEN
ZAM TALEBI

Metal işçileri, Türkiye 
Metal Sanayicileri Sendikası

(MESS) ile eylül ayında 
başlayacak toplu sözleşme 

görüşmeleri öncesi ücret ar-
tışlarına yönelik tekliflerini
açıklamaya devam ediyor.
Birleşik Metal-İş ilk 6 aylık

dönem için yüzde 30.89
zam talep ettiğini duyurur-
ken, Özçelik-İş Sendikası da
birinci altıncı ay için toplam

yüzde 31 artış istedi

Bu yılki ücret tekliflerinin dört bö-
lümden oluştuğunu aktaran Ser-
daroğlu, birincisinin ilk defa işe

girecek bir metal işçisinin ücretinin, as-
gari ücretin yüzde 10 artırılması oldu-
ğunu aktardı. “İkinci olarak, halen
çalışanlar arasında sektörümüzde düşük
ücretli işçilerin bulunduğunu gerçeğini
göz önüne alarak, bu işçilerin ücretle-
rinde bir miktar iyileştirme yapılmasını
önemli görüyoruz” diyen Serdaroğlu,
şöyle devam etti:“Bu nedenle, saat ücreti
20 TL'nin altında kalan işçilerin saat üc-
retlerine 20 TL'yi geçmemek üzere 70
kuruş iyileştirme yapılmasını istiyoruz.
Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık
dönem için öncelikle tüm ücretlerin
yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat
ücretlerine 4.60 TL zam yapılmasını isti-
yoruz. Bu ücret zam teklifimizin karşılığı
oransal olarak ilk 6 aylık dönem için
yüzde 30.89'dur.”

Sosyal haklar düşük

Serdaroğlu, resmi enflasyonun gerçeği
yansıtmadığı gerekçesiyle diğer altışar
aylık zam dönemlerine yönelik tekliflerini
ise şöyle sıraladı: “Teklifimiz 2. altı aylık
dönemde enflasyon oranına 3 puan ek-
lenmesi, 3. altı aylık dönemde enflasyon

oranına 4 puan eklenmesi ve 4. altı aylık
dönemde enflasyon oranına 3 puan ek-
lenmesi şeklindedir.” Serdaroğlu ayrıca,
metal işçilerine ödenen sosyal hakların
oldukça düşük bir seviyede olduğuna
dikkat çekerek, sosyal haklarda bir yıl için
ortalama yüzde 45 oranında artış teklif
ettiklerini açıkladı. Sosyal hakların ikinci
yılı için ise enflasyon artı 4 puan artış tek-
lif ettiklerini söyledi.

İşveren talepleri karşılayacak
güçte

Teklif ettikleri tüm artışların gerçekçi ol-
duğunu belirten Serdaroğlu, işverenlerin
de bu taleplerimizi karşılayacak güce
sahip olduklarına vurgu yaptı.MESS'e
üye olan ve Birleşik Metal-İş’in örgütlü
olduğu borsada (BİST'te) işlem gören iş
yerlerinin net kârlarında, 2020 1. çeyrek
ile 2021 1. çeyrek aralığında yüzde 585
artış olduğunun altını çizen Serdaroğlu,
“Aynı dönem için, borsada sektörlere
göre kârlılık oranlarına bakıldığında
yakın dönemde görülmedik düzeyde kâr-
lılık yaşandığı göze çarpmaktadır. Demir
çelikte yüzde 1158.6, otomotivde yüzde
173.5, otomotiv yan sanayinde yüzde
173.8 oranında kârlılık söz konusudur”
dedi. Bu nedenle işçinin taleplerini fazla-

sıyla karşılayacak üretim ve karlılığın ya-
şandığı bir dönemde olunduğuna atıf
yapan Serdaroğlu, şöyle devam etti:
“Pandeminin pik yaptığı dönemlerde
dahi işçiler çarkların dönmesini sağlamış,
canları pahasına çalışmışlardır. Bu kadar
yüksek karlar işçilerin bu fedakar, özverili
çalışmaları sayesindedir. Şimdi sıra metal
patronlarındadır. Şimdi, işçilerin bu
emeklerinin karşılığının hiç değilse bir bö-
lümünün ödenmesinin zamanı gelmiş-
tir.”

Özçelik-İş yüzde 31 istedi

Öte yandan, Özçelik-İş’ten yapılan açık-
lamada ise şu taleplere yer verildi: “Bi-
rinci altıncı ayında yapılması öngörülen
artıştan önce saat ücreti 21 liranın al-
tında olan her bir üyemizin 21 lirayı geç-
meyecek şekilde saat ücretine 1 TL
iyileştirilme yapılması taslağımızda yer
almıştır. Bu iyileştirmenin ardından bi-
rinci altıncı aya yüzde 28, ikinci altıncı
aya enflasyon+1, üçüncü altıncı aya en-
flasyon+1 TL, dördüncü altıncı aya en-
flasyon+1 oranlarında ücret artışı
yapılması talep edilmiştir. Bu teklifimizle
birlikte birinci altıncı ay için ücret artışı
talebimiz toplam yüzde 31 oranında
gerçekleşmiştir.”

Okulların 6 Eylül’de açılacağı
haberi üzerine kırtasiyelerde 
yavaş yavaş hareketlilik başlarken,
ürünlerde bu sene yüzde 30
oranında fiyat artışı oldu

ASELSAN
ödül alacak

ASELSAN Sosyal İno-
vasyon Liderleri Yardım-
laşma Derneği (ASİL)

ile hayata geçirdiği sosyal sorum-
luluk projeleri ve insan kaynakları
alanında gerçekleştirdiği öğrenme
ve gelişim projeleriyle The Stevie
Awards for Great Employers'da iki
dalda ödül almaya hak kazandı.
‘The Stevie Awards for Great Em-
ployers’ çalışanlar için insan kay-
nakları projeleri üreten ve
uygulayan; dünyanın en iyi insan
kaynakları profesyonellerini, ta-
kımlarını, başarılarını, uygulama-
larını ve paydaşlarını ödüllendiren
dünyanın en büyük gönüllü orga-
nizasyonlarından biri olarak kabul
ediliyor. 2021 yılında insan kay-
nakları uygulamalarıyla ilgili ödül
başvurusu kategorilerine, 29 farklı
ülkeden 950’den fazla firma aday
oldu. Başvurular uluslararası bir
jüri tarafından değerlendirildi. Ya-
pılan değerlendirmeler sonucunda
ASELSAN, dünyanın en prestijli
ödüllerinden olan ‘The Stevie
Awards for Great Employers’da
iki farklı kategoride ödül almaya
hak kazandı. ASELSAN, geçtiği-
miz günlerde de çalışma arkadaş-
larına katkı sağlamak amacıyla
hayata geçirdiği insan kaynakları
projeleri ile Brandon Hall Group
Human Capital Management
(HCM) Excellence Awards’da
dört dalda ödül kazanmıştı.

Zamlı faturalara
videolu gönderme
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Avcılar'da1999 depreminde etkilendikten sonra güçlendirme yapılan ancak 1,5 yıl önceki Silivri depreminde
de hasar görünce yıkılıp yeniden yaptırılacağı açıklanan Alsancak İlkokulu ile bitişiğindeki Alsancak Ortaokulu
için iki belediye arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle adım atılamaması velilerin tepkisine neden oldu
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AVCILAR’DA
VELILERIN
OKUL EYLEMI
G ümüşpala Mahallesi'ndeki İskeçe

Caddesi üzerinde o dönem İl Özel
İdaresi tarafından yaptırılan bina,

1995-96 eğitim öğretim yılında Alsancak İlk-
öğretim Okulu olarak eğitim açıldı. Daha
sonra bina bahçesi ile birlikte ikiye ayrılarak
aynı zamanda Alsancak Ortaokulu olarak da
hizmet verdi. 17 Ağustos 1999 depreminde
hasar gören bina ardından güçlendirildi. Bu
çalışmaların ardından okul, 2005-2006 eği-
tim-öğretim yılının ikinci yarısından itibaren
yeniden aynı binada eğitim verdi. Okul bi-
nası, 26 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de mey-
dana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden
de etkilendi. Yapılan zemin etüdü ve ileri tet-
kik çalışmaları ardından binanın yıkılarak ye-
nisini yapılmasına karar verildi. Bunun

üzerine 2 yıl önce, 478 öğrencili Alsancak İlk-
okulu öğrencilerinin 800 öğrencili Ömer Sey-
fettin Ortaokulu'na, 477 öğrencili Alsancak
Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlen-
dirilerek bu okullarda ikili eğitime geçmeleri
kararlaştırıldı.

Gerekli izinler alınamadı

Okulun yıkım ve yeniden yapımı için alınan
karar ardından, buradaki arsanın Avcılar Be-
lediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nden hangisine ait olduğu konusundaki
anlaşmazlık nedeniyle bir adım atılamadı. İki
kurum da okulun bulunduğu alanın kendile-
rinde olmadığını savunurken, bu konuda geç-
mişte açılan bir davanın henüz
sonuçlanamadığı belirtildi. İstanbul Valiliği
yeni inşaat için okulun hangi kuruma ait ol-

duğunun belirsiz olması ve gerekli izin alına-
maması nedeniyle binanın yapımı konu-
sunda adım atamadı.

Eğitim yapmak zorunlu

Koronavirüs salgını ardından 6 Eylül'de yeni-
den yüz yüze eğitim yapılacağının açıklanması
ardından veliler sosyal medyada birbirleri ile
haberleşerek çocukları ile birlikte okul bahçe-
sinde toplandı. Çocuklar uzun aradan sonra
okullarının bahçesinde koşup oynarken, basın
açıklaması yapıldı. Açıklamada ilçede deprem-
den etkilenen 5 okulda güçlendirme çalışmala-
rının tamamlandığı, Alsancak İlkokulu ile
ortaokulunda ise hiçbir gelişme elde edileme-
diği belirtildi. İlkokul öğrencilerinin evlerinden
oldukça uzakta ikili eğitim yapılan, kendilerin-
den yaşça büyüklerin binasında tekli eğitim
yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

YAKUP TEZCAN

Veliler
mağdur
Veliler adına konuşan Nuray
Durdu, "Alsancak İlkokulu-
muzu istiyoruz.  Okulumuz
iki yıldır neden yapılmıyor"
dedi. Fatma Demir Kılıç ise,
"Aldığımız bilgilere göre bu
okul arsasının hangi beledi-
yeye ait olduğu net olarak
belli değil. Bu nedenle yeni
okulun yapımına başlanamı-
yor. İki yıl önce meydana
gelen depremden sonra ço-
cuklarımız 14.00-19.00 saat-
leri arasında eğitim görmek
zorunda. Okulların yapımı ile
ilgili herhangi bir açıklama
yapılmadı. İki yıldır hiçbir şey
yapılmadı. Sadece hakkımızı,
okulumuzu istiyoruz" dedi.

Hoşgeldin bebek

Güngören’de felaket oldu!

İngiltere'ye tahliye uçuşu ger-
çekleştiren THY uçağında 30
bin feet'te doğum gerçekleşti.
Afganistan'da oluşan güven-
siz ortam ve hayat şartları
nedeniyle tahliyeler devam
ediyor. İngiltere için çalışan
Afgan vatandaşları tahliye
için ilk olarak Dubai'ye götü-
rüldü. Dubai'deki Afganları
İngiltere'ye götürmek için
Türk Hava Yolları (THY)
tahliye seferi yaptı.  Dubai-
Birmingham seferini yapan
uçakta, Afganistan vatandaşı
26 yaşındaki Soman Noo-
ri'nin sancıları arttı. Türkiye
saati ile 04.00 civarında Ku-
veyt hava sahasındayken ha-

mile yolcunun doğum sancı-
larının başladığını kabin eki-
bine bildirmesi üzerine
uçakta doktor anonsu ya-
pıldı. Uçakta doktorun bu-
lunmaması nedeniyle kabin
amiri Aysel Yavaş ve ekibi
doğum için hazırlık yaptı.
Kabin ekipleri aldıkları eğitim
ile doğumu gerçekleştirdi.
Baba TajMohHammat ve
anne Soman Noori üçüncü
çocuklarının ismini Havva
koydu. Tedbir amaçlı Ku-
veyt'e inen uçak gerekli kont-
rollerin ardından bebek ve
ailesiyle birlikte Birmingham
seyahatini sürdürdü. Uçuş -
Birmingham'da son buldu. 

Güngören'de otomobil alev
alev yandı. Otomobil kulla-
nılamaz hale gelirken, yan-
gın anı cep telefonu
kamerasına yansıdı.  Olay,
saat 14.00 sıralarında Mer-
kez Mahallesi, Fevzi Çak-
mak Caddesi'nde meydana
geldi. Metin Selçuk kullan-
dığı 34 UH 5494 plakalı
otomobiliyle ilerlediği sı-
rada motor kısmından du-
manlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sü-
rücü otomobilden inerek,
durumu itfaiye ekiplerine

bildirdi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri, yangına mü-
dahale etti. Yangın itfaiye
ekiplerince söndürülürken,
otomobil kullanılamaz hale
geldi. Yanan otomobilin sü-
rücüsü Metin Selçuk, "Park
etmek üzereyken dumanlar
çıktı. Ben de aşağıya indim.
Araç alev aldı. İtfaiyeyi ara-
dık. Birkaç dakika sonra gel-
diler ama iş işten geçti" dedi.
Otomobilin alev alev yan-
dığı anlar ise çevredekiler
tarafından cep telefonu ka-
merasıyla kaydedildi.
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Çocuk parkı
yenilendi

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçeye yeni parklar kazan-
dırmaya devam ediyor. Vatandaşların

dinlenebileceği, çocukların ise keyifli vakit geçire-
bileceği yeşil alanları artırmaya çalışan ekipler, il-
çedeki mevcut parkların bakımlarının yanı sıra
ihtiyaç duyulan mahallelere çocuk oyun parkları
yapıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, Akevler
Mahallesi 1062. Sokak’ta bulunan 942 metreka-
relik alana çocuk parkı kurdu. Parkın içerisine, 4-
10 yaş arası çocukların kullanımına olanak
sağlayan çocuk oyun alanı, yetişkinler için egzer-
siz alanı, yürüyüş yolları boyunca vatandaşların
oturup dinlenebilecekleri ahşap oturma birimleri
ile bitki kokuları altında dinlenebilecekleri pergo-
lalar yerleştirildi. Kent yoğunluğundan uzak,
nefes alınabilecek bir mahalle parkı tasarlayan
ekipler, oluşturdukları 452 metrekarelik yeşil
alana ise 311 adet bitki dikimi gerçekleştirdi.

BEYLIKDUZU
B eylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-

metleri Müdürlüğü ile Kültür İşleri Mü-
dürlüğü tarafından, birlik, beraberlik ve

paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure
ikramı yapıldı. Beylikdüzü Fatih Sultan Meh-
met Camii'nde gerçekleşen aşure dağıtımına
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık'ın yanı sıra; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı
Turan Taşkın Özer, İyi Parti Beylikdüzü İlçe
Başkanı Erol Karapınar, Beylikdüzü Belediyesi
Meclis üyeleri ve birim müdürleri katılım sağ-
ladı. Başkan Çalık, Muharrem ayının daya-
nışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak,
“Muharrem ayı dolaysıyla komşularımıza aşure
ikram ettik. Birliğimiz, beraberliğimiz daim,
paylaşmanın bereketi ve güzelliğiyle tüm kom-
şularımıza afiyet olsun.” dedi.

11 bin kişilik ikram

Dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat
çeken Beylikdüzü Belediyesi, Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile
Cuma namazı sonrası Yakuplu Mahallesi Evlat
Camii, Büyükşehir Mahallesi Fatih Sultan
Mehmet Camii, Kavaklı Mahallesi Yeni Camii
ve Gürpınar Mahallesi Cuma Pazarı girişinde
olmak üzere 4 noktada toplamda 11 bin kişilik
aşure dağıtımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı ekipleri tarafından ulaşım ka-
litesini arttırmak ve trafik güvenliğini

sağlamak amacıyla sürdürülen yol yapım çalış-
maları kapsamında Çorlu ilçesinin Ali Osman
Çelebi Bulvarının Çorlu Çevre Yolu (Karatepe
Kavşağı) ile Bülent Ecevit Bulvarı arasındaki yak-
laşık 3 km'lik kısmın ilk 600 metrelik kısmının 2x2
olacak şekilde asfalt çalışmaları devam ediyor.
Yolda altyapı kurumlarına ait alt yapı tesislerinin
deprese işlemleri tamamlanan kesimlerinde bö-
lünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar kapsamında iki şeritli yolun 3 km'lik
bu kısmı iki gidiş iki dönüş olmak üzere dört şe-
ride çıkarılacak. 3 km uzunluğundaki bu kesimde
2 adet modern dönel kavşak bulunuyor.

Planlamalar yapıldı

Ayrıca, Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Atatürk Bul-
varı arasında kalan yaklaşık 1500 metrelik kı-
sımda 2x3 bölünmüş yol olarak yapımı bu yıl
tamamlanacak. Söz konusunu yolda TREDAŞ'ın
yer altına alma ve aydınlatma çalışmaları devam
ediyor. TREDAŞ'ın altyapı çalışmalarını tamam-
lanmasının ardından kaldırım, bisiklet yolu ve
aşınma asfaltı tabakasının yılsonuna kadar yapıl-
ması planlanıyor. İRFAN DEMİR

Çorlu’da çalışmalar sürüyor
Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi

2021 faaliyet
programı kapsa-

mında il gene-
linde yol yapım,

bakım ve onarım
çalışmalarına
devam ediyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1439739)

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16.08.2021 tarihli kararına istinaden Olağan Genel Kurul Toplantısı
21.09.2021 Salı günü saat 11:00 ‘de merkez Mah. Abide-i hürriyet caddesi no.211 C Blok kat.1 Şişli /
İSTANBUL bulunan  Şirket Merkezinde yapılacaktır.
Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta 
önce Şirketimize Merkez veya Şubeye tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.
Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu, Genel Kurul Toplantısından en
az 15 gün önce Şirket Merkezinde ve Şubesinde pay sahiplerine incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza Ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkartılan vekaletname ile temsilcilerinin 
katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Müracaat Adresimiz
MERKEZ :
Merkez Mah.Abide-i Hürriyet Caddesi No:211
C blok kat.1 
Şişli / İSTANBUL

ŞUBE :
Kültür Mahallesi 4316 Sokak 
Şıhman Apt. Kat:2/3 Akdeniz / MERSİN

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına, Genel Kurul Toplantısına ait zaptı imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Denetçi Raporunun okunması,
5. Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası,
7. 2020 yılına ait karın % 100 dağıtılması  hususunun karara bağlanması,
8.Denetçinin seçimi ve ücretinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna gereken yetkinin verilmesi,
10.Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Tüdaş Gayrimenkul ve Enerji Anonim Şirketi’nin 21 Eylül 2021 tarihinde  Merkez
Mah.Abide-i Hürriyet Caddesi no.211 C Blok kat.1 Şişli / İstanbul Şirket Merkezimizde Saat:11’de yapılacak
2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağ-
lanması için oy kullanmaya…………………………………………….vekil tayin ettim. .…/….../2021       

VEKALET VERENİN                                                                                   VEKALET VEREN
Sermaye Miktarı:                                                                                         İSİM                   İMZA

Hisse Adedi       :
Oy Miktarı       :
Adresi               :
NOT: Vekaletnamenin Noter Tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekalet-
nameye eklenecektir. 

TÜDAŞ GAYRİMENKUL VE ENERJİ  ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Beylikdüzü’nde geleneksel hale
gelen Muharrem Ayı'nda vatan-

daşlara aşure ikramı geleneği
devam ediyor. Muharrem ayı do-
layısıyla Beylikdüzü Fatih Sultan
Mehmet Camii'nde vatandaşlarla
bir araya gelen Beylikdüzü Bele-

diye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Muharrem ayı dolaysıyla komşu-

larımıza aşure ikram ettik” dedi
ASURE YEDI

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde gerçekleşen aşure dağıtımına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık'ın yanı sıra; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İyi Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar katıldı

Esenyurt Belediyesi’nin,
Akevler Mahallesi 1062.
Sokak’ta yapımına başla-
dığı çocuk parkı tamam-
landı. 942 metrekare alan
üzerine kurulu parkta
oyun grubu ve ahşap
oturma birimlerinin yanı
sıra yetişkinler için egzer-
siz aletleri de bulunuyor

Vadi İstanbul’da sanat var

Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Atlantis
Yapım işbirliği ile birbirinden değerli eser-
lerin sahnelendiği Turkcell Vadi Tiyatro

Günleri, büyük bir hızla devam ediyor. Başrollerini
Hatice Aslan, Devrim Nas ,Açelya Devrim Yılhan,
Gülin İyigün, Melda Narin Güler’in paylaştığı, Erdi
Işık’ın yazdığı, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği “Dali'nin
Kadınları” dün akşam seyircisi ile buluştu. Marilyn
Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo
aynı anda sahnede. “Dali’nin Kadınları” her biri ayrı

renk olan efsaneleri bir araya getirdi. Çolpan İlhan
ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve deği-
şik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi
olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi
ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler,
olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldular. Dali’nin
Kadınları’ bu akşam tiyatroseverlerden büyük ilgi
gördü. 2 saat süren oyun sonunda başarılı sahne
performansları ile beğeni toplayan oyuncuları seyir-
cisi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
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G ünlük ölüm sayıları 250'ye dayandı.Yakında
300'ü geçecek.Aşı karşıtları bir yandan bir yan-
dan iktidarın "Yamalı Bohça" Pandemisi strate-

jileri ülke gündeminde Corona virüs'ü ön planda
tutmaya devam ediyor. Günlük vaka sayıları test oran-
larının düşmesine rağmen çok yüksekç Veriler yine gi-
zelnmeye devam ediyr. Ne olacak halimiz diye
soranlara durumu biraz daha açmak
isterimarşıtları“Level atlayan” pandemide yaşamak-
Toplumlar alıştıkları yaşam biçiminden, kazanç, sosyal-
leşme ve eğleme tarzından vaz geçmiyor, aşı yetersiz
kalıyor, virüs “level” atlıyor. (Foto: Unsplash / Ekansh-
Saxena)Video oyunlarla biraz uğraşmış olanlar bilir,
birçok oyunda ilerledikçe, bu oyunların jargonuyla
“level” atladıkça oyun zorlaşır, baş etmeniz gereken
unsurların sayısı da artar hızları ve yetenekleri de.
Kovit pandemisinde de level atlamış durumdayız. Daha
doğrusu Covid-19 virüsü level atlamış durumda. Bunu
da bizim zaaflarımızı, ataletimizi, bencilliğimizi, hura-
felere inanmayı tercih etmemizi, birçok ülkede günü
kurtarmayı tercih eden yöneticiler seçmiş olmamızı,
alışkanlıklarımızı yaşamdan daha çok sevmemizi vb
kullanarak yaptı.Ekonominin çarkları alışıldığı gibi
dönsün, biz alıştığımız gibi tatil yapalım, otel zincirleri,
havayolları zarar etmesin gibi öncelikleri olan ve salgını
küçümseyen ülkelerde alabildiğine yayılan virüs, kendi-
sinin katrilyonlarca kopyasını yapma fırsatı buldu. Bu
defalarca bölünme sayesinde bulaşma yeteneklerini art-
tıracak şekilde evrimleşti ve adına varyant dediğimiz,
kendisi açısından daha mükemmel formlara ulaştı.
Bunların bulaşma konusunda en marifetlisi Delta var-
yantı.Ülkemizde de yayılmış olan delta varyantı, Çin’de,
Wuhan’da ortaya çıkan atasına göre çok daha bece-
rikli. Ona göre daha kısa kuluçka süresi var, yani bir ki-
şiye bulaştıktan çok kısa süre (bazen bir gün) yeni
kişilere bulaşmaya başlıyor, bulaştığı kişide çok daha
fazla sayıda üreyebiliyor, dolayısıyla virüsü alan etrafa
çok daha fazla virüs saçıyor. Sonuçta Wuhan virüsün-
den 2-3 kez daha bulaşıcı, bildiğimiz birçok virüsten
(mesela grip etkeni influenzadan, çocuk felcinden) daha
fazla ve su çiçeği virüsü kadar bulaşıcı.

Virüs level atlayınca

Kolay bulaşıyor, bulaştığı insanı da hızla bulaştırıcı hale
getiriyor, daha fazla virüs üretmesini, etrafa daha çok
virüs saçmasını sağlıyor, konakçının daha da uzun süre
bulaştırıcı olmasını sağlıyor. Tehlikeli bir durum. Bu an-
lamda pandemi “level” atladı.Buna karşılık biz de
savaş gücümüzü arttırmak zorundayız. Kuşkusuz aşılar
pandeminin ilk yılında sahip olmadığımız, çok güçlü bir
silah. İyi haber, aşılarının delta varyantının varlığında
da ağır hastalık, hastaneye yatma ve ölüm riskini çok
yüksek oranda önlemeye devam etmesi.İyi olmayan
haber ise, aşıların virüsü almayı, hastalık hafif geçse de
başkalarına bulaştırmayı önlemekte bir ölçüde yetersiz
kalması.Ülkemizde kullandığımız BioNTech aşısı ile
tam aşılanmış kişiler Delta varyantıyla karşılaştığında
on kişiden sekizi enfeksiyonu almıyor. Ama iki kişi alı-
yor ve bulaştırıcı olabiliyor. Sinovaç şirketinin aşısı için
bu oranı bilemiyoruz. Sinovac şirketi gerekli araştırma-
ları yapmakta pek çalışkan değil, çalışkan olması için
bağlayıcı anlaşmaları da yok anlaşılan; o yüzden bile-
miyoruz. Ancak orijinal virüse karşı bu yeteneğinin

yüzde elli civarında olduğunu düşünürsek, Deltaya karşı
daha da düşeceği yönünde akıl yürütebiliriz. Yani bu-
laşma kapasitesi yüksek, aşıdan kaçma kapasitesi de
biraz artmış Delta varyantının varlığında nüfusun tü-
münü bile aşılasak, meşhur “kitle bağışıklığına” ulaş-
mamız, yani virüssüz bir hayata geçmemiz çok
mümkün görünmüyor.Kısacası daha uzunca bir süre ko-
ronavirüsle birlikte yaşamak zorundayız. İnsanlık akıllı
davranırsa hem virüsün vereceği zararı en aza indirebi-
lir, hem de yeniden level atlamasını önleyebilir.

Davranış değişilikleri kalıcı olmak zorunda

Yapılması gerekenler belli. Birincisi, düzgün bir aşı-
lama programıyla hastane yatışlarını ve ölümleri en aza
indirmek. İkincisi bulaşma zincirini kırmak, virüsün ya-
yılmasını, yayılırken kendini geliştirmesini önlemek.
Yani, şu bildiğimiz, mesafe, kalabalık oluşumunun ön-
lenmesi, aktivitelerin açık alanlara çekilmesi, kapalı
alanların iyi havalandırılmasını gerçekleştirmek için ge-
rekli yönetsel ve bireysel tedbirleri almak, sıkı sıkıya
uymak.Bunları söylemesi kolay yapması zor. Geçtiğimiz
bir buçuk yıl bunu gösterdi.Hükümetler dünyaya değil,
kendi millî sınırlarına bakıyor. Salgını değil, turizmi,
kendilerince hayati gördükleri sektörleri ayakta tutmayı
önceliyor. Büyük insan toplulukları, alıştıkları yaşam bi-
çimlerinden, eğlenceden, sosyalleşme tarzından vaz
geçmek istemiyor. Aşılar dünyada eşit dağıtılmıyor.Bu-
güne kadar dünyada yapılan aşı dozu beş milyarı geçti.

Yoksul ülkelerin çoğu, nüfuslarının ancak yüzde ikisini
aşılayabildiler.Hem bizde hem diğer ülkelerde aşı tered-
düdü olan gruplara ulaşmak, onların kaygılarını anlayıp
gidermek için davranış bilimcilerden destek almak, sivil
toplumu harekete geçirmek gerekiyor. Oysa bunun ye-
rine zaten aşıyı kabul etmiş gruplar döne döne aşılanı-
yor.Bulaşma zincirini kıracak tedbirleri güçlendirmek,
işyerlerini ıslah etmek, toplu taşımadaki riskleri azalt-
mak, testleri yaygınlaştırmak, pozitif vakaların yalıtı-
mında başarılı olmak, artık üzerinde durulmayan bir
konu.Pandemi ve geleceğe ilişkin kehanetlerin nasıl ger-
çekleşeceği “kahramanlarının karakterine bağlıdır”.
Bu pandemiden de nasıl çıkacağımız, ne zaman çıkaca-
ğımız, bir bütün olarak “medeniyetimizin” karakterine,
bir anlamda hepimizin karakterine bağlı.Bu bir müca-
dele: medeniyetimizin ahlaki ve akılcı yönü mü ağır ba-
sacak, bencil ve dar görüşlü yönü mü? Herkesin, her
vatandaşın bu mücadelede bir ağırlığı var.

İngiliz ve Fransızlar bizi çizdi

İngiltere ve Fransa, uluslararası seyahatler için seyahat
listesini güncelledi. Türkiye İngiltere'nin kırmızı liste-
sinde kalmaya devam ederken, Fransa ise Türkiye'yi tu-
runcu listeden çıkararak kırmızı listeye ekledi.Bu arada
Almanya Türkiye’ye Yüksek riskli ülkeler listesinde tu-
tarken İspanya’yı yüksek riskli ülkeler listesinden çı-
kardı.İngiltere kırmızı listeye aldığı ülkelerden gelenler
2.285 sterlin ücret ödeyerek 11 gece otelde karanti-
nada kalması gerekiyor.Fransa’da da kırmızı listede
olan ülkelerden gelenleri, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın
onayladığı aşıları olmayan kişilerin 48 saatten daha
kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR tes-
tini ibraz etmesi, bu kişilerin Fransa'ya geldiklerinde 10
günlük bir karantinaya girmeleri gerekiyor.Bakan
Koca: Verileri verdiğimiz halde kırmızı listeden çıkar-
madılarSağlık Bakanı Fahrettin Koca “İngilizleri çok
da suçlamıyorum. Çünkü bir yandan da bizde vaka sa-
yıları ciddi bir artış trendine girmişti ve teste göre vaka
oranı yüzde 10’lara çıkmıştı. Yani kırmızı listede bunun
da etkisi vardı muhakkak. Şimdi yeniden yüzde 5’lerin
altına indi. Ama emin olun ki, varyant sekanslarını GI-
SAID’e yükleseydik bile bizi o listede tutacaklardı”
dedi. Hükümet bildiğini okuyorBilim Kurulu’nun eski
üyesi Alpay Azap hükümetin, salgında hastalığın yöne-

timi konusunda Bilim Kurulu’nun görüşlerini dikkate
aldığını kaydedip  “Toplumda pandemi yönetimine ge-
lince, elbette kararları alan hükümettir” dedi.Bilim Ku-
rulu’nun eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, coronavirüs
salgınının başladığı ilk günlerde adını en çok duyduğu-
muz isimlerden biriydi. Bazı konuşma ve uyarılarının
hükümet kanadında rahatsızlık yarattığı da biliniyordu.
Bu yılın Nisan ayından itibaren Bilim Kurulu'nda yeni-
den görevlendirilmedi. Ancak, mesleği gereği salgınla
ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Kendisiyle Burhani-
ye'de karşılaştık. Maskesini takmış, mesafeye dikkat
ediyordu. Kolonyası da yanındaydı. Prof. Dr. Alpay
Azap, çeşitli açıklamalarda bulundu;"Bu hastalık insan-
dan insana solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ön-
lemleri azalttığınızda, olgu sayısı artar. Önlemleri
sıkılaştırdığınızda olgu sayısı azalır. Ama virüsü tama-
men yok etmek mümkün değil. O yüzden etkili aşı ve
ilaçlar yaygın bir şekilde kullanılana kadar hem bireysel
hem de topluma yönelik kısıtlamaları uygulamak gere-
kiyor. Salgınlar sadece tıbbi meseleler değil. Gördüğü-
müz gibi sosyal, ekonomik hatta siyasi sonuçları olur. O
yüzden sadece tıp bakış açısıyla yönetilmesi eksik kalır.
Mutlaka diğer boyutlarını da hesaba katarak yönetmek
gerekir. Bu nedenle de salgının yönetiminde esas olarak
elbette tıp uzmanlarının önerileri uygulanmalı. Bu çok
önemlidir. Ama tıp boyutu dışında kalan boyutlarına
hakim olan ve onları değiştirme gücü, yetkisi olan ku-
rumlar salgını yönetir."

Sorumluluk Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 

Elbette bilim kurulları hükümetlere hizmet veriyor ama
asıl kararları alan ve onun sorumluğunu taşıyan hükü-
mettir. Olması gereken bu. Ama Türkiye'de şöyle bir
algı oldu, “Okulun ne zaman açılacağına, AVM'lerin ne
zaman açılıp kapanacağına varıncaya kadar her ko-
nuda Bilim Kurulu karar veriyor.” Doğal olarak bu
böyle olmuyor. Yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız ve
sürekli bilgiler değişiyor. Bilgilerin net olmadığı alanlar
var. Bilim insanları arasında da bilim kurullarında da
bilgi farklılığı var. O yüzden Bilim Kurulu'nda da karar-
lar oy birliğiyle alınmıyordu. Hastalık yönetimi, hasta-
nın yönetimi ve pandeminin toplumda yönetimi var.
Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında
Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama top-
lumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet,
görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı.
Salgının sonuna yaklaşıyoruz ama salgın bitmedi. O
yüzden bireysel önlemleri olabildiğince uygulamak
lazım. Ne kadar uygularsak o kadar az virüsle karşıla-
şır ve hastalanma riskini azaltırız. Aşı olmamız gereki-
yor. Aşı hastalığı ağır geçirme riskini ve ölümü
azaltıyor.

Toplumda ‘Salgının bittiği' algısı var

Coronavirüs toplumda kolay yayılan hastalık olduğu
için bireysel ve topluma dönük kısıtlamaların sürekli ve
farklı derecelerde uygulanması gerektiğini kaydeden
Azap, şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde kısıtlama-
ları bırakırsanız, kaçınılmaz olarak virüsün dolaşımı
artar. Hızlı aşılama yapıldı. Sağlık görevlileri feda-
karca çalıştı. Aşının hızlı yapılması, aynı günlerde de
salgın önlemlerinin kaldırılması vatandaşta ‘Pandemi
bitiyor' algısı yarattı. Algıyı yönetebilmek çok kritik
süreç. Çok kişi aşılandı ama tek doz aşının koruyucu-
luğu yok. İki doz olacak ve üzerinden de 14 gün geçe-
cek. Aşamalı olarak kaldırılması gereken önlemler,
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ölçüde kaldırıldı.
Bu durum, hastalığın yeniden yayılmasına yol
açtı.”Hangi aşıdan kaç doz olalım?– 2 doz BioNTech
aşısı, 9 ay kadar koruyor. Bu sürenin sonunda 3. doz
aşı gerekebilir.– Hiç aşı olmayanlar için deltaya karşı
daha etkili olan BioNTech aşısından 2 doz olmalarını
öneriyorum.– İki doz Sinovac yaptırılmış ve üzerinden
üç aydan fazla süre geçmişse, 3. doz olarak BioNTech
aşısı öneriyorum.– 4. doz aşıyı önermek için elimizde
güçlü veri yok. Riski yüksek olanlara 4. doz uygulanabi-
lir.Hiçbir aşı yüzde 100 korumazAlpay Azap, hala çok
sayıda aşısız olduğunu belirterek, “Hiçbir aşının koru-
yuculuğu yüzde 100 değil. Aşılı olanların yüzde 25'i
hastalanıyor. Elimizde hala etkili ilaç yok. O yüzden
ölümleri durduramıyoruz. Aşılamanın yaygınlaştırma-
sını sağlamak gerekiyor. Bireysel önlemlerin maske,
mesafe, temizlik, havalandırma ve temas süresini kısa
tutma uygulamasını sağlamak lazım” dedi.Aşı karşıt-
ları saldırganlaşıyorBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper
Şener, aşı karşıtlarının, argümanları bilimsel verilerle
çürütüldükçe sosyal medyada sertleşip, saldırganlaş-
maya başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Şener, "Aşının içe-
risinde akla, vicdana, mantığa uymayan maddeler
olduğunu iddia ettiler. Bunları çürüttük. Dolayısıyla
artık sertleşip, saldırganlaşıyorlar. Çünkü ortaya koy-
dukları argümanların hiçbirisi elle tutulur değil" dedi.

Bir ayda 4 bin can gitti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alper Şener, son bir ayda pandemi nedeniyle 3
bin 916 kişinin öldüğünü, ölümlerin aşılanmamaya
bağlı olduğuna dikkat çekti.Prof. Dr. Alper Şener, “Aşı
karşıtlarının sosyal medyada kullandıkları argümanlara

baktığımızda ne önü, ne başı, ne sonu, ne sağı, ne solu
geçerli argümanlar değil” dedi.Türkiye genelinde bir
taraftan aşı olan vatandaşlara bakıldığında onların da
hakkı yeniyor bir pozisyona düştüklerini söyleyen Prof.
Dr. Şener, “Son bir ayda Sağlık Bakanlığının verilerine
göre, toplam 3 bin 916 kişi öldü. Eğer bu kişiler aşılan-
mış olsalardı, yüzde 90’dan fazlası önlenebilir ölümdü”
diye konuştu. Şener şöyle konuştu: “Bilimsel ve teknik
olarak baktığımızda çevremizde aşı karşıtlarının oluş-
turduğu gürültüden dolayı bu ölümlerin gerçek sebeple-
rinin aşılanmamaya bağlı olduğunu gözümüzden
kaçırıyoruz. Ne yazık ki hem dünya genelinde hem Tür-
kiye açısından baktığımızda bu tablo hiç iç açıcı bir
yola gitmiyor. Avrupa’nın birçok ülkesi aşısızları kısıtla-
maya yönelik keskin önlemler alırken, Türkiye’de de
gündeme gelen konulardan bir tanesi PCR testi ile aşı-
sızların belirli alanlara girme zorunluluğu getirilmesi.
Ben bunu dolayısıyla aşılıların bir nevi hakkının yen-
mesi gibi algılıyorum. Çünkü aşılı vatandaşlarımız sade
olarak aşılanmış şekilde toplumun ve bakanlığın getir-
diği kurallara uyarken, diğer taraftan bunları özlük
haklarını ve özgürlüklerini kısıtlanması olarak gören
aşısızlar ise PCR testi vermeye dahi karşı çıkıyorlar.Ki-
şisel özgürlüklerimiz sağlık alanında diğer insanları
tehlikeye atmamakla bitiyor. Tabi ki herkesin özgülük-
leri var ama 18 milyonun karşısında 70 milyonun hiç
mi özgülük hakkı yok. Dolayısıyla aşısızların değil, as-
lında aşılıların özgürlük haklarını konuşmanın sırası
geldi.” Aşı karşıtlarının çeşitli gruplar olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:“Aşı karşıtla-
rının bir grubu, bilimsel metodoloji bilen, konuya hakim
kişiler. Bunların bir kısmı sağlık personeli. Bunları bile-
rek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek çar-
pıtıyorlar. Benim görüşüme göre bunların bir kısmı
bilerek çarpıtıyor. Çünkü, ‘aşı olmayın, şu ürünü alın,
bu ürün de bende’ diyorlar. Bu aslında teknik olarak
baktığınızda bir ticari satış taktiği. Bir grup var ki özel-
likle dini hassasiyetleri kurcalayarak, aşının içinde bi-
linmeyen ya da helal olmayan maddeler, ürünler var
diyerek sanki aşılanmadığın zaman İslami ve dini açı-
dan zor duruma düşeceksiniz gibi kaygıyı tetikliyorlar
ve zorluyorlar. Bu konuda çok daha fazla İslam alemi
ve bilginin açıklaması var. Hatta aşıyla ilgili helal serti-
fikası, fetvası da verildi. Diğer tarafta aşı olsa da ol-
masa da kendisine bir şey olacağını düşünen grup var.
Aşı olduğu zaman öleceğini ya da vücuduna herhangi
bir madde gireceğini, izleneceğini düşünen grup var. Bir
diğer grup ise aşılanmaması gerektiğini düşünerek,
kendinin süper güç olduğunu düşünüyor. Doğal bağışık-
lık sisteminin bunlardan kaçmasını sağlayacağını düşü-
nen grup var. Liste aslında çok uzun. Bunların hepsinin
geçerli bir argümanı yok, bilimsel bir veri tabanı yok.
Vatandaşlarımızın ciddi bir kısmı ise bunlara aslında
kanarak aşı konusunda tereddüt yaşıyorlar. Bu tered-
düttü gidermek lazım. Bu tereddüttü gidermek bizim
elimizde. Aşılar güvenilir. Hali hazırda etkinliği göste-
rilmiş. Bakanlık bunu halihazırda gerekli testlerden ge-
çirerek, vatandaşlarımıza uygulanmasını sağlıyor.
Ücretsiz aşılanıyor. Dolayısıyla bu konuda dikkatli
olmak ve tereddütten sıyrılmak gerekiyor.”

Pandemide 
son durum!

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Saldırganlaşıyorlar
Aşı karşıtlarına karşı sosyal medyada müca-

dele verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Şener, sözle-
rine şöyle devam etti: “Aşı karşıtları sosyal
medyada yaptıkları argümanları çürüttüğümüz
zaman daha çok sertleşiyorlar. Yakın zamanda
sosyal medyada paylaştığımız İngiltere verisini
yanlış yorumlayarak ve çarpıtarak istatistikleri
sosyal medyada yaygınlaştırmaya çalıştılar.

Bunun böyle olmadığını matematik olarak
hesap ettik, gösterdik ve yayınladık. Aşının

içerisinde akla vicdana mantığa uymayan
maddeler olduğunu iddia ettiler, bunların

böyle olmadığını çürüttük. Dolayısıyla
artık sertleşip, saldırganlaşıyorlar.

Çünkü ortaya koydukları argümanla-
rın hiçbirisi elle tutulur vaziyette

değil. Ne yazık ki öyle de böyle de
bilimsel argümanları çürüttüğü-

müzü gözünden kaçıran vatan-
daşlarımız ister istemez

tereddüt yaşıyor. Bu tereddüt-
leri olabildiğince bilimsel

verilerle bıkmadan, usan-
madan, küsmeden, darıl-

madan gücenmeden
olabildiğince her plat-

formda aktarmamız
lazım.”
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

29 AĞUSTOS 2021 PAZAR

FİLİSTİNLİLER, Batı 
Şeria’nın kuzeyindeki 
Nablus kentine bağlı Beita 

beldesinde Yahudi yerleşimlerine 
karşı cuma namazı sonrası gösteri 
düzenlemişti. Beita Belediye 
Başkan Yardımcısı Musa Hama-
yel’in 2 bin Filistinlinin katıl-
dığını söylediği gösteriye İsrail 
güçleri müdahale etti. Filistin 
Kızılay’ından yapılan açıklamada, 

İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 
düzenlenen gösteriye müdahale 
etmesi sonucu 94 Filistinlinin 
yaralandığı belirtildi. Yaralılar-
dan 17’sinin plastik mermi ile 
vurulduğu ifade edildi. Öte yan-
dan Filistinliler, Beyta’da İsrail 
yerleşim karakolu Avitar’ın yasa 
dışı inşa edilmesine tepki olarak 
Mayıs ayından bu yana gösteriler 
düzenliyor.

İSRAİL GÜÇLERİ
94 Filistinliyi yaraladı

ALMANYA’NIN Bremen şehrinde, 
çalıştığı para taşıma şirketinin 8 
milyon euro parasını çalan ve 3 

aydır izi bulunamayan Türk kızı Yase-
min Gündoğan’ın (28), Miri-Clan adlı 
mafya tarafından kullanıldığı, Türkiye 
veya Lübnan’da çok iyi saklandığı ya da 
‘susturulduğu’ iddiaları gündeme geldi. 
Bremen’de etkin olan ve Almanya’da 
yaklaşık 2 bin 500 üyesi olan mafyanın, 
soygunu baştan planladığı ve bu iş için 
Yasemin’i kullandığı iddia ediliyor. Bu 
soygunu tek başına Yasemin’in yapması-
nın mümkün olmadığı belirtildi.
Bunları tek başına yapamaz

Bremen’deki yakınlarının deyimiyle 
‘saf bir kız’ olarak tanınan Yasemin’in, 

Berlin’den bu iş için minibüs kiralaması, 
sonra kiraladığı yerin belli olmaması için 
plakasının değiştirilmesi, aracın Berlin’den 
getirilip soygunda kullanılması, bir hafta 
fark edilmeyecek şekilde paranın çalınması, 
ardından minibüsün iade edilmesinin tek 
başına yapabileceği işler olmadığı belirtili-
yor. Bild gazetesinin ‘Dikkat aranıyor’ adlı 
televizyon programında, soruşturmanın 
suç çetelerine yönlendirildiği vurgulandı. 
Bremen merkezli Miri-Clan isimli mafya-
nın, Berlin’de de üyelerinin bulunduğu, 
tüm organizasyonun bunlarca yapıldığı ileri 
sürülüyor.
Soruşturma mafyaya kaldı

Polis sözcüsü Nils Matthiesen, ‘Klan’ın 
soygundaki rolünü açıklayamayacağını, 

bunun da soruşturmanın parçası olduğunu’ 
vurguladı. Türkiye ve Lübnan’da çok sayıda 
üyesi olan Miri-Clan adlı örgütün, bu kadar 
parayı ve kişileri hızla ülke dışına kaçırmak 
ve gizlemek için organizasyon yeteneği ol-
duğuna dikkat çekiliyor. 30 aileden oluşan 
mafya; koruma, uyuşturucu, silah kaçakçı-
lığı, fuhuş gibi işlerle uğraşıyor. Yasemin’in 
2014 yılında çalıştığı Ocean-27 adlı nargile 
barla ilgili, bölge halkı ‘bir organize çete 
tarafından işletildiğini’ söylüyor. lman 
uzmanlar, Yasemin’in bu örgüt tarafından 
yurt dışında saklanmış olabileceğinden, en 
kötüsü de ‘susturulmasından’ korktuklarını 
belirtiyor. Bremen’de halen bir kişinin gö-
zaltında olduğu vurgulanırken, Yasemin’in 
çalıştığı para taşıma şirketinin iki çalışanı-
nın da işten çıkarıldığı kaydedildi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 
düzenlediği basın toplantısında, 
ABD ordusunun Afganistan’da-

ki görevinin “en tehlikeli” aşamasına 
girdiğini belirterek, bu aşamada askerle-
rin ve teçhizatın geri getirileceğini ifade 
etti. Afganistan’dan tahliye edilenlerin 
sayısının önümüzdeki günlerde düşeceği-
ni belirten Psaki, ABD’nin 31 Ağustos’a 
kadar geri çekilmeyi tamamlayacağını 
yineledi.
Bir şeyler ters gitti

Psaki, Kabil’de dün düzenlenen bom-

balı saldırılar konusunda ise, “Açıkça bu-
rada bir şeyler ters gitti” dedi. ABD’nin 
Kabil’deki terör saldırılarından sorumlu 
olanların “yakalayana kadar peşlerini 
bırakmayacağını” belirten Psaki, gazete-
cilerin Başkan Biden’ın failleri adalete 
teslim etmekle tatmin olup olmayacağı 
sorusuna ise, “Sanırım onların artık dün-
yada yaşamalarını istemediğini açıkça 
belirtti” dedi.
Taliban’ı tanıyacaklar mı?

Psaki, yakın gelecekte Afganistan’da 
kurulacak olan Taliban hükümetinin 

tanınıp tanınma-
yacağı hakkında 
ise, “Gerçekten 
açık olmak 
istiyorum. ABD 
veya konuştu-
ğumuz herhangi 
bir uluslararası 
ortak tarafından 
herhangi bir şe-
kilde tanınmak 
için acelemiz 

yok” dedi. Son 
haftalarda 
Taliban ve 
ABD arasın-
daki iletişim 
hakkında gelen 
soruya ise Psa-
ki, “Düşman-
larla çalışmak 
zorunda oldu-
ğumuz dünyadaki tek yer burası değil” 
yanıtını verdi.
Kabil’deki terör saldırısı

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele 
geçirmesinin ardından ülkelerin başlattı-
ğı tahliye operasyonlarının devam ettiği 
başkent Kabil’deki Hamid Karzai Ulus-
lararası Havalimanı yakınlarında terör 
örgütü IŞİD tarafından bombalı saldırı 
düzenlenmiş, saldırıda 170 kişi hayatı-
nı kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. 
Hayatını kaybedenler arasında 13 ABD 
askeri, 1’i çocuk 3 İngiltere vatandaşı 
bulunurken, 12 ABD askeri ile 2 İngilte-
re vatandaşı yaralanmıştı.

Almanya’nın Bremen şehrinde para nakliye şirketinden 8 milyon euro 
çalan Yasemin’den üç aydır iz yok. Polis, Miri-Clan adlı mafyanın işi Ya-

semin’e yaptırıp sonra onu ‘susturmasından’ şüpheleniyor

İsrail güçlerinin, Batı Şeria’da Yahudi yerleşim-
lerini protesto etmek için düzenlenen gösterile-

re müdahalesi sonucu 94 Filistinli yaralandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban ve ABD arasındaki ileti-
şim hakkında gelen soruya, “Düşmanlarla çalışmak zorunda oldu-

ğumuz dünyadaki tek yer burası değil” yanıtını verdi

ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine 90 günlük 
araştırmaları sonucu hazırladıkları raporda Kovid-19’un kökenine 
karşı ortak bir sonuca ulaşamadıklarını ancak virüsün biyolojik 

silah olarak geliştirildiğine inanılmadığını vurguladı

ABD istihbarat ajansları, 
90 günlük incelemelerinin 
ardından ABD Başkanı Joe 

Biden’a sundukları ve Kovid-19’un 
kökenini araştırdıkları raporun bir 
bölümünü kamuoyu ile paylaştı. 
İstihbarat ajanlarının Kovid-19’un 
kaynağına ilişkin henüz ortak bir 
kanıya varamadığına işaret edilen 
raporda, ABD İstihbarat Top-
luluğunun 4 üyesinin virüsün bir 
hayvandan insana geçtiğine dair 
inancının az olduğu belirtildi. Öte 
yandan beşinci bir ajansın da ilk 
insan enfeksiyonunun bir labo-
ratuvarda başladığına dair orta 
derecede ikna olduğu vurgulandı. 
Raporda, tüm istihbarat kurumla-
rının virüsün biyolojik silah olarak 
geliştirildiğine inanmadığının altı 
çizildi. Çin’in ABD ve uluslara-
rası toplumla virüsün kökenine 
yönelik araştırmalar konusunda 
tam koordinasyona geçmemesinin 
önlerindeki en büyük engel oldu-
ğu vurgulandı.

Biden’dan açıklama
Öte yandan ABD Başkanı Joe 

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 
istihbarat kurumlarının kendisine 
rapora ilişkin detaylı bir brifing 
verdiğini kaydetti. ABD’de yüz 
binlerce insanın hayatına mal olan 
Kovid-19’un kökeni bulunana 
kadar rahat uyku uyumayacakla-
rını belirten Biden, Çin’in tavrının 
virüsün kökeninin bulunmama-
sındaki en büyük etken olduğunu 
kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden 
26 Mayıs’ta yaptığı yazılı açıkla-
mada mart ayında istihbarattan 
Kovid-19’un kökenini araştırma-
larını istediğini ve bu raporu ay 
başında eline aldığını bildirmişti. 
Biden açıklamasında, “İstihbarat 
Topluluğundan, bizi kesin bir 
sonuca daha da yakınlaştıracak 
bilgileri toplama ve analiz etme 
çabalarını iki katına çıkarmalarını 
ve bunu bana 90 gün içinde rapor 
etmelerini istedim.” ifadesini 
kullanmıştı.

ABD istihbaratı, Başkan Joe Biden’ın talimatı üzerine 90 günlük 

KORONAViRUS
biyolojik silah olabilir

iTiRAF GiBi ACIKLAMA!

YASEMYASEMiiN GUNDOGANN GUNDOGAN
OLDURULDU MUOLDURULDU MU??

Denizde facia: 21 ölü
BANGLADEŞ’TE bir yolcu 
gemisi ve teknenin çarpışması 
sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş’in başkenti Dak-
ka’nın yaklaşık 109 kilometre 

doğusundaki Brahmanbaria 
bölgesinde bir yolcu gemisi ve 
tekne çarpıştı.Yerel yetkililer, 
gemide 100’den fazla kişinin 
bulunduğunu, teknede ise kum 

taşındığını belirterek, 
olayda 9’u kadın ve 
2’si çocuk olmak üzere 
toplam 21 kişinin haya-
tını kaybettiğini bildirdi. 
Can kaybının artmasın-
dan endişelendiklerini 
ifade eden yetkililer, 
50’den fazla kişinin kayıp 
olduğunu aktardı. İtfaiye 
Sözcüsü Taufiqul Islam 
da dalgıçların bölgede 
kayıpları aramaya devam 
ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Bangla-
deş’te Nisan ve Mayıs 
aylarında meydana gelen 
2 farklı gemi kazasında 
toplam 64 kişi ölmüştü.

El Cezire, Taliban kaynaklarına 
dayandırarak verdiği haberinde, söz 
konusu teklifin Katar yetkililerine 
iletildiğini aktardı.Eronews’in haberine 
göre; Taliban’ın önce Türkiye’den tek-
nik destek istediğini aktaran Reuters, 
radikal İslamcı grubun 31 Ağustos’ta 
yabancı ülkelerin birlikleri ülkeden 
ayrıldıktan sonra Türk askerlerini de 
topraklarında istemediğini hatırlattı. 
Türkiye’nin NATO birlikleri ayrıldıktan 

sonra Afganis-
tan’dan ayrıla-
cağını aktaran 
Reuters, güvenlik açısından birlikleri-
nin Afganistan’da kalmaması halinde 
Türkiye’nin sadece havaalanının teknik 
olarak işletilmesini kabul etmediğini 
duyurdu. Kabil Havaalanı’nda dün 
yaşanan kanlı intihar saldırıların ardın-
dan burasının çalıştırılmasının oldukça 
tehlikeli olabileceği öngörülüyor.

Türk askeri tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı da Afga-

nistan’daki Türk askerlerinin tamamen 
tahliye edildiğini duyurdu. Kabil’de Ha-
mid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın 
bulunduğu bölgedeki terör saldırıların-
da 170’den fazla kişi hayatını kaybet-
mişti.

Afganistan’da kontrolü ele geçiren 
Taliban’ın Kabil Havaalanı’nın ça-
lıştırılabilmesi için Katar’dan teknik 

yardım istediği bildirildi

TALiBAN
destek istedi
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İtalya’da bu yıl 78’incisi düzenlenecek olan dünyanın en eski film festivali “Venedik Film 
Festivali” için geri sayım başladı. Festival bünyesinde “Sanal Gerçeklik(VR)” projelerinin 

yarıştığı bölümü ‘’2021 Uydu Programı’’ ise Türkiye’de Venedik rüzgarı estirecek

FESTİVALLE eş zamanlı olarak 
İstanbul’da 1-19 Eylül’de düzen-
lenecek programla ziyaretçiler 

360 derecelik görsel-işitsel bir deneyim 
yaşayacak. Program, sanal gerçekliği 
sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak 
yeni nesillere tanıtmak amacıyla kuru-
lan ve kar amacı gütmeyen Euromersi-
ve Turkey’in çatısı altında Virgile Film 
ve Raptor Dance Studios koordinatör-
lüğünde gerçekleşecek. Salon İKSV 
ve Kolektif House da programın ev 
sahipliğini üstleniyor.
Programdan detaylar

Bu yıl Cannes Film Festivali’nde sa-
nal gerçeklik projelerinin yarıştığı Can-
nes XR’da “En İyi VR Öykü Ödülü”nü 
elde eden Tayvanlı yönetmen Lun Hu-
i’nin “Samsara” projesi, dünyayı başka 
bir perspektiften deneyimleme imkanı 
tanıyacak. Bebek ve astronot gibi farklı 
bedenlere dönüşüyormuş hissi verecek. 

Lavrynthos projesi, bir sanal gerçeklik 
masalı. Klasik Minotor mitini yeniden 
anlatan projenin yönetmenliğini geçen 
yılın popüler VR projesi “Gravity 
VR”ın yönetmenleri Amir Admani 
ve Fabito Rychter üstleniyor.  Re-
educated projesi, sanal gerçeklik 
belgeseli olarak Tacheng’deki 
bir tesiste birlikte hapsedilen 3 
adamın rehberliğinde izleyici-
leri Sincan’ın “yeniden eğitim” 
kamplarından birine götürüyor. 
Program kapsamında etkinlik-
lerde eşzamanlı olarak artırılmış 
gerçeklik üzerine düşünmek, 
tartışmak ve yaratmak için bir 
dizi atölye çalışmaları ve sunum-
lar ücretsiz olarak gerçekleşecek. 
Etkinlikler sırasında kullanılan 
tüm ekipmanlar, her kullanım 
arasında UV ve dezenfektanlarla 
hijyenik hale getirilecek.

Avrupa’nın en büyük ahşap yapısı olan, 57 yıldır hizmet vermeyen Büyükada Rum Yetimhanesi’nde, res-
torasyon çalışmaları öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, 
Büyükada Rum Yetimhanesi’nin ahşap mimari özellikleriyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 
ikinci binası olduğunu söyleyerek “Bu mirası tekrar İstanbul’a kazandırmak adına bir çaba içindeyiz” dedi

HAYAT BULACAKHAYAT BULACAK
Tarihi Rum Yetimhanesi yenTarihi Rum Yetimhanesi yeniidenden
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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KUZEYiN OĞLU
rüzgar gibi esti

‘Dadaloğlu şarkısıyla konserine 
başlayan Konak, “Bize insan lazım 
insan... Bakın yukarıya gökyüzünde 
niye yıldız yok biliyor musunuz? Yıl-
dızlar buraya inmiş” diyerek hayran-
larından büyük alkış aldı. ‘Göklerde 
Kartal Gibi’, ‘Mimoza Çiçeği’, ‘Aleni’ 
gibi geçmişten bugüne en sevilen 
şarkılarını seslendiren Volkan Konak, 
sevenleriyle muhteşem düetlere imza 
attı. Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce 
müzikseverin tüm şarkılara hep bir 
ağızdan eşlik ettiği konserde Konak, 
şiirsel anlatımıyla, anlattığı hikayele-
riyle dinleyicisini hem güldürdü hem 
hüzünlendirdi.

En romantik konser mekanı
Konser öncesinde magazin bası-

nının sorularını yanıtlayan Volkan 
Konak, “Ülkem ve mesleğim adına 
çok mutluyum böyle güzel bir konser 
mekanına sahip olduğumuz için… 
Dünyada bu kadar romantik bir 
konser alanı ben bilmiyorum. İnsanlar 
manzarayı seyretmekten sahneye bile 
bakamayabilir. Bu mekanda herkes 
dile gelip şarkıcı olur” dedi.

Roman yazabilirim
Konak, “Stand-up yapalım gibi tek-

lifler geliyor. Ben istemedim. Çünkü 
anlattığım hikayeler çok seviliyor ve 
bu durumun müziğimin önüne geç-
mesinden korkuyorum. Kitap yazma-
ya gelince aşk hikayesini anlatan bir 
roman yazabilirim” diye konuştu.

1898’de inşa edilmesinin ardından 1964’ten 
bu yana metruk olan, çökme riski nede-
niyle girişlere de izin verilmeyen tari-

hi Büyükada Rum Yetimhanesi görüntülendi. 
Dijital belgeleme ve rölöve çalışmalarının 
tamamlandığı Büyükada Yetimhanesi Res-
torasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, 
binanın fi ziksel durumu dikkate alındığında 
tamamının restorasyona uygun olmadığını, bir 
bölümünün yıkılarak, tekrar yapılabileceğini 
söyledi. Binanın geleceği hakkındaki net kara-
rın çalıştaylar sonucunda verileceğini belirten 
Vingas, İstanbul’un en güzel yerlerinden biri 
olan Büyükada’da ihtişamlı bir tepede bulu-
nan yetimhanenin tarihi ve mimari önemini 
anlattı.
1964’den sonra yetim kaldı

Vingas, “1964’ten sonra yetimleri giderek as-
lında ‘yetim’ kaldı. Tek istediğimiz şey, 2021’de 
dönüş iradesi göstererek, bütün paydaşlarla 
konuşarak geleceğe taşımak istiyoruz” dedi. 
Yetimhanenin günümüze kadarki süreçle-
rinden de bahseden Vingas, 2018’de Avrupa 
Birliğine bağlı Europa Nostranın yetimhaneyi 
dünyanın korunması gereken 7 binadan biri 
olarak ilan ettiğini dile getirdi. Binanın şimdi 

yorgun, metruk ve sessiz olduğuna dikkati 
çeken Vingas, “İstanbul’un önemli bir kültür 
mirası olarak böyle kalmaması lazım. Bu 
mirası tekrar İstanbul’a kazandırmak adına 
bir çaba içindeyiz. Maliyeti yüksek, birinci 
derece tarihi miras olan anıt ve ahşap bir bina. 
Proje için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz” 
diye konuştu.  Restorasyon için binanın hangi 
fonksiyona sahip olması gerektiğine karar ver-
mediklerini kaydeden Vingas, yetimhanenin 
dijital belgeleme ve rölöve çalışmalarının ise 
tamamlandığını bildirdi.
Arşiv belgeleri toplanıyor

Analiz raporlarının Anıtlar Yüksek Kuruluna 
verildiğini aktaran Vingas, şöyle devam etti:

“Tarih Vakfıyla birlikte tüm arşiv belgele-
rini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kamu ku-
ruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, ada 
sakinleriyle ve dünya çapından uzmanlarla 
buluşup birlikte ilerleyeceğiz. Dünya çapında, 
bu alanda uzmanlaşmış kişilerle ve şirketler-
le 2030’lara uzanan bir projeksiyon ortaya 
koymak istiyoruz.”Muhtemelen biraz rekons-
trüksiyon biraz da restorasyon olacak” diyen 
Vingas, yetimhanenin içindeki bazı birimleri 
korumak istediklerini belirtti.

Vingas, Büyükada Rum Yetimhanesi’nin 
ahşap mimari özellikleriyle Avrupa’nın en 
büyük, dünyanın ise en büyük ikinci binası ol-
duğunu söyledi.Binanın özel bir mimari yapısı 
ve dokusu olduğunu vurgulayan Vingas, şöyle 
devam etti: “Yetimhane o dönemin şartlarında 
olağanüstü bir mimariye sahipti. O zaman yeni 
bir teknoloji, şimdi prefabrik diyebileceğimiz 
bir yapılaşma sistematiğiyle yapıldı. Şayet 
betonarme yapılaşma ilerlemeseydi bu yapı 
tekniği devam edecekti. Betonarme teknolojisi-
ni gelişmesi bu yapı elemanlarını çok kısa kul-
lanılmasına neden oldu. O yüzden, o zamanın 
mimari teknolojileri açısından çok önemli ve 
mimarlar tarafından önemseniyor.”Tamamen 
ahşap malzeme kullanılarak inşa edilen Büyü-
kada Rum Yetimhanesi, ana ve yan bölümler 
olmak üzere toplam 3 kısımdan oluşuyor. 5 
katlı ana bina ve 6 katlı yan binalardan oluşan 
yapının çatısının büyük bir kısmının yıkıldığı, 
bina dışında ve ahşap destek bölümlerinde 
çürümeler olduğu görülüyor. 2020’de restoras-
yon için çalışmalara başlanan binada, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ tarafın-
dan dijital belgeleme ve rölöve yapıldı. İlgili 
inceleme ve raporlar Anıtlar Yüksek Kuruluna 
teslim edildi.

MÜZİK, çağdaş sanat ve gastronomiyi 
harmanlayan etkinlikte katılımcılar 
hem ORGANICS by Red Bull lezzet-

leriyle tanıştı hem farklı müzik deneyimleriyle 
keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar, Alaçatı’da 
Can Bonomo konseri ile müzik ziyafeti yaşar-
ken, Urla’da ise Elif Çağlar ve Çağrı Sertel’in 
performansıyla keyifli bir yaz gecesi geçirdi.’Ye-
tenek doğasında var’ mottosuyla düzenlenen 
ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin 
arkadaşlık ettiği ORGANICS by Red Bull’un 
etkinliklerinde katılımcılar multidisipliner 
sanatçı Eda Soylu’nun sanatsal dokunuşlarıyla 
renklenen etkinlik alanlarında, miksolog Kutay 
Özoktay’ın ORGANICS by Red Bull’un 5 farklı 
lezzetini farklı reçetelerle yorumlayan miksoloji 
deneyimiyle yeni tatlar keşfetti.
Canlı performanslar

Müzik severler Nada Alaçatı’da Can Bono-
mo’nun konseriyle müziğin tadına vardı. Urla 
Kepler Mahfel’de ise sanatçı Eda Soylu’nun 
“Müze Duvarı” isimli eserinin ortaya çıkış 
sürecini anlattığı sohbetin ardından, Elif Çağlar 
ve Çağrı Sertel, performanslarıyla keyifli anlar 
yaşattı. Dilan Bozyel ise tüm etkinliklerde 
“Organik Anlar” fotoğraf projesi için deklanşö-
rüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal 
anlarını ölümsüzleştirdi.

Organik içerikli gazlı içecek serisi ORGANICS by Red Bull, 
Nada Alaçatı ve Urla Kepler Mahfel’de müzikseverlerle 

buluştu. Can 
Bonemo 

ve pek çok 
sanatçının canlı 

performansları 
izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı

Poll Production organizasyonu ve De-
mirören Medya Grubu medya sponsor-
luğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme 

Açıkhava Konserleri, Karadeniz müziğinin 
yaşayan efsanesi Volkan Konak’ı ağırladı

Niyazi Tağizade’nin hayatı kitap oldu

İtalya’da bu yıl 78’incisi düzenlenecek olan dünyanın en eski film festivali “Venedik Film 
Festivali” için geri sayım başladı. Festival bünyesinde “Sanal Gerçeklik(VR)” projelerinin 

yarıştığı bölümü ‘’2021 Uydu Programı’’ ise Türkiye’de Venedik rüzgarı estirecek
Lavrynthos projesi, bir sanal gerçeklik 
masalı. Klasik Minotor mitini yeniden 
anlatan projenin yönetmenliğini geçen 
yılın popüler VR projesi “Gravity 
VR”ın yönetmenleri Amir Admani 
ve Fabito Rychter üstleniyor.  Re-
educated projesi, sanal gerçeklik 
belgeseli olarak Tacheng’deki 
bir tesiste birlikte hapsedilen 3 
adamın rehberliğinde izleyici-
leri Sincan’ın “yeniden eğitim” 
kamplarından birine götürüyor. 
Program kapsamında etkinlik-
lerde eşzamanlı olarak artırılmış 
gerçeklik üzerine düşünmek, 
tartışmak ve yaratmak için bir 
dizi atölye çalışmaları ve sunum-
lar ücretsiz olarak gerçekleşecek. 
Etkinlikler sırasında kullanılan 
tüm ekipmanlar, her kullanım 
arasında UV ve dezenfektanlarla 
hijyenik hale getirilecek.
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VENEDiK
rüzgarı esecek

AZERBAYCAN ile Türkiye 
arasında bir kültür elçisi olan 
Niyazi Tağizade’nin hayatı  

Ecem Tuğçe Akbulut’un kalemindan 
‘Maestro’ ismiyle kitaba aktarıldı. Tek 
millet Türkler bütün sınırlara rağmen 
birbiriyle kültür köprüleri oluşturuyor.  
Sovyet döneminde demir kapıları delen 
en önemli güç sanat oldu. Bu isimlerden 
biri de Azerbaycan ile Türkiye arasında 
bir kültür elçisi olan Niyazi Tağizade’y-
di. Bu ünlü maestronun hayatı Ecem 

Tuğçe Akbulut’un kalemindan kitaba 
aktarıldı. Kitapta Dünya Savaşları 
ardından geleneksel diplomasi araçları 
yerine ön plana çıkan kültür diploma-
sisi ve bu diplomasi şeklinin en önemli 
enstrümanlarından olan müziğin rolü 
Türkiye- Azerbaycan ilişkileri bağlamın-
da ünlü orkestra şefi ve besteci Niyazi 
Tağızade örneği üzerinden ele alınıyor 
ve sanatçının Türkiye-SSCB-Azerbay-
can kültürel ikliminin gelişmesindeki 
rolü irdeleniyor. Sovyet döneminde 

Türkiye’yi on bir kez ziyaret eden Ma-
estro Niyazi Türkiye’de bulunduğu süre 
zarfında Batı Klasikleri, Sovyet Rusya 
ve Azerbaycan bestecilerinin eserlerini 
sahnelemiş, Adnan Saygun’un Erken 
Cumhuriyet dönemi kültür politikaları-
nın bir ürünü olan Köroğlu operasını ve 
Yunus Emre oratoryosunu yönetmiştir. 
Tüm bunların yanında Türk besteci-
lerin başlıca yapıtlarını Türkiye’de ve 
Sovyetler Birliği’nin çeşitli sahnelerinde 
seslendirmiştir. 



SÜPER Lig’in 3. haftasında Göztepe, bu 
akşam Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. 
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda 
saat 19.15’te başlayacak Demir Grup Si-
vasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker 
düdük çalacak. Ligde geçen sezonun son 3 
haftasında puan çıkaramayan Göztepe, 
bu yıl Fraport TAV Antalyaspor’la 
1-1 berabere kaldıktan sonra 
geçen hafta da konuk ettiği 
Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor’a 1-0 mağlup oldu. 
Geçen sezonla birlikte lig-
de 5 haftadır kazanama-
yan sarı-kırmızılı ekipte 
Sivasspor maçı öncesi 
Marko Mihojevic, 
Dzenan Burekovic ve 
Kubilay Sönmez’in 
sakatlıkları bulunu-
yor. Hafta içi UEFA 
Avrupa Konferans 
Ligi’ne play-off tu-
runda veda eden 
Demir Grup 
Sivasspor ise 
ligde ilk 2 
maçtan 
puan çıka-
ramadı.

FRAPORT TAV Antal-
yaspor, Süper Lig’de 3. 
haftanın açılış mücade-

lesinde, Çaykur Rizespor’u 
konuk etti. Mücadelenin 5. 
dakikasında Sabo’nun ceza 
sahası dışından şutunda, kaleci 
Boffin gole izin vermedi. 18. 
dakikada Fraport TAV An-

talyaspor öne geçti. Veysel 
Sarı’nın pasında ceza 

sahasında topla buluşan 
Wright, meşin yuvarlağı 
ağlara gönderdi: 1-0. 
26. dakikada Poli’nin 
Gökhan Gönül’ün 
müdahalesiyle ceza 
yayı üzerinde yerde 
kaldığı pozisyonda, 
hakem Özgür Yan-
kaya serbest vuruşu 
işaret etti. Milose-

vic’in kullandığı 
serbest 
vuruşta, 
top yan-

dan auta 
çıktı. 30. 
dakika-
da ceza 
sahası 

içinden 
Djokovic’in 

şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı. Kar-
şılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antal-
yaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın 

ceza sahası içinden şutunda Gökhan Gö-
nül’ün altıpas üzerinde topa elle müdahale 
ettiğine karar veren hakem Özgür Yanka-
ya, penaltı noktasını gösterdi. 54. dakikada 
penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Gök-
han Akkan’ın sağından meşin yuvarlağı fi-
lelerle buluşturdu: 2-0. 61. dakikada konuk 
ekip farkı 1’e indirdi. Ceza sahası dışından 
Çaykur Rizespor’un kazandığı serbest 
vuruşu kullanan Djokovic, kaleyi cepheden 
gören noktadan yerden şutunda, meşin 
yuvarlağı kaleci Boffin’in sağından ağlara 
gönderdi: 1-2. 77. dakikada Dabo’nun ceza 
sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci 
Boffin, topu kornere çeldi. 79. dakikada 
Wright’in ceza sahası dışından şutunda 
kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı 
dışarıya gönderdi. 88. dakikada Ghacha’nın 
şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kur-
tardı. Dönen topu önünde bulan Wright’in 
şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 
90+2. dakikada Fredy’nin Eren Karadağ’a 
ceza alanı içinde yaptığı hareketin ardından 
VAR hakeminin uyarısı ile hakem Özgür 
Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 90+3 
dakikada penaltı atışını kullanan Djokovic, 
topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+4. dakikada Dabo’nun Wright’a mü-
dahalesini faul olarak değerlendiren hakem 
Özgür Yankaya bir kez daha penaltı nok-
tasını gösterdi. Penaltı atışında yine topun 
başına geçen Wright, takımının ve kendisi-
nin üçüncü golünü attı: 3-2. Fraport TAV 
Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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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Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Kasım-
paşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, İstanbul ekibini mağlup paşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar, İstanbul ekibini mağlup 

ederek ligde ardarda üçüncü galibiyetini almak istiyorederek ligde ardarda üçüncü galibiyetini almak istiyor

Süper Lig’de 3. haftanın açılış mücadelesinde Fra-
port TAV Antalyaspor sahasında, Çaykur Rizespor’u 

3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

Trabzonspor, Süper Lig’in 
3. haftasında bu akşam 
deplasmanda GZT Gire-
sunspor ile karşılaşacak. 
Bordo mavililer, Giresun’u 
yenerek galibiyet serisini 

sürdürmek istiyor

RECEP Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 
19.15’te başlayacak müsabakayı hakem 
Fırat Aydınus yönetecek. Ligdeki ilk iki 

maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Ha-
tayspor’u yenerek sezona iyi başlayan Gala-
tasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız 
geçmeye çalışacak. Kasımpaşa ise ligdeki ilk 
maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalır-
ken, ikinci maçında GZT Giresunspor’u mağlup 
ederek 4 puan topladı.
Galatasaray’da 3 eksik

Galatasaray’ın GZT Giresunspor ile oynadı-
ğı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na 
uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men 
cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Mar-
cao, kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı 
takımda tedavisine devam edilen Arda Turan 
ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da 
karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

Fenerbahçe, İzmir’de
galibiyet arayacak
FENERBAHÇE, Süper 
Lig’in 3. haftasında bu 
akşam deplasmanda Altay 
ile karşılaşacak. Bornova 
Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 
oynanacak ve saat 21.45’te 
başlayacak müsabakayı 
hakem Yaşar Kemal Uğurlu 
yönetecek. Ligde oynadığı 
2 karşılaşmadan 6 puan 

çıkaran, bu süreçte UEFA 
Avrupa Ligi’nde 2 maçını da 
kazanarak gruplara kalan 
sarı-lacivertliler, galibiyet 
serisini ligin yeni temsilcisi 
Altay karşısında da sürdür-
mek istiyor. Fenerbahçe, 
Altay karşısında 2 futbolcu-
sundan yararlanamayacak. 
Sarı-lacivertlilerde sakat-

lıkları devam eden Serdar 
Dursun ile Dimitris Pelkas, 
Altay karşısında forma 
giyemeyecek. Sakatlıkları 
bulunan İrfan Can Kahveci 
ile Filip Novak’ın durumun-
da ise gelişme gözlendi. 
İrfan ve Novak’ın oynaması 
zor görünse de durumları 
maç saati belli olacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Kasım-Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bu akşam deplasmanda Kasım-

CiMBOM 3’TE
3 iCiN SAHADA

ANTALYASPOR
SiFTAH YAPTI

Karadeniz derbisi!

GALATASARAY’DA yeni 
transfer Olimpiu Vasile Mo-
rutan, yarın görev verilmesi 
durumunda yeni 
takımıyla ilk maçını 
oyanayabilecek. 
Romanya’nın 
FCSB ekibinden 
transfer edilen ve 
5 yıllık sözleşme 
imzalanan 22 yaşın-
daki futbolcunun 
lisansı çıkarıldı.

OYNADIĞI ilk 2 karşılaşmada 4 
puan toplayan Kasımpaşa, Galata-
saray’ı mağlup ederek milli maçlar 
nedeniyle lige verilecek araya 
moralli girmek istiyor. Süper Lig’in 
ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 
1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı 
takım, ikinci maçında ise GZT 
Giresunspor’u 2-0 mağlup etmişti. 
Kasımpaşa’da yeni transfer Ryan 
Donk’un, kondisyon olarak henüz 
hazır olmaması nedeniyle yarın 
eski takımına karşı forma giymesi 
beklenmiyor.

GALATASARAY ile Kasımpaşa, Süper 
Lig’de yarın 35. kez karşılayacak. 
İki ekip arasında geride kalan 34 lig 
maçından 22’ini Galatasaray kazandı, 
6 müsabaka berabere sonuçlandı, 
Kasımpaşa 6 kez galip geldi. Galatasa-
ray’ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle 
yanıt verdi. Ligde geçen sezon Kasım-
paşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, 
Galatasaray da evindeki müsabakadan 
2-1 üstün ayrıldı.

GALATASARAY, galibiyet sayısı 
bakımından büyük üstünlük kurduğu 
rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 
4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 
sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki 
maçı 4-0 kazandı.

İKİ ekip, yarınki maçın yapılacağı 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
Stadı’nda daha önce 11 kez birbir-
lerine rakip oldu. Kasımpaşa, Süper 
Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana 
rakiplerini ağırladığı stadında Galata-
saray karşısında 3 galibiyet elde etti. 
Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip 
Erdoğan Stadı’nda 6 kez galip gelir-
ken, taraflar 2 kez de eşitliği bozama-
dı. Lacivert-beyazlıların söz konusu 
müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kır-
mızılılar 23 golle yanıt verdi.

Morutan forma 
giyebilecek

Ryan Donk’un
forma giyebilir

35. randevuda

En farklı skorlar

Kasımpaşa’da 
oynanan maçlar

Şimdi maraton zamanı

Yiğido’nun rakibi Göztepe

GALATASARAY, Süper 
Lig’deki son 8 karşılaşmasından 
galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı 

takım, ligde geçen sezonun son 6 
haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasın-
da oynadığı müsabakaları kazana-
rak 8 maçlık galibiyet serisi yakala-

dı. Galatasaray, ayrıca ligdeki 
son 11 maçında rakiplerine 

mağlup olmadı.

Son 8 maçını Son 8 maçını 
kazandıkazandı

SÜPER SÜPER Lig’in 3. haftasında Göztepe, bu 
akşam Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. akşam Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. 
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda 
saat 19.15’te başlayacak Demir Grup Si-saat 19.15’te başlayacak Demir Grup Si-
vasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker vasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker 
düdük çalacak. Ligde geçen sezonun son 3 düdük çalacak. Ligde geçen sezonun son 3 
haftasında puan çıkaramayan Göztepe, haftasında puan çıkaramayan Göztepe, 
bu yıl Fraport TAV Antalyaspor’la bu yıl Fraport TAV Antalyaspor’la 
1-1 berabere kaldıktan sonra 1-1 berabere kaldıktan sonra 
geçen hafta da konuk ettiği geçen hafta da konuk ettiği 
Öznur Kablo Yeni Malat-Öznur Kablo Yeni Malat-
yaspor’a 1-0 mağlup oldu. yaspor’a 1-0 mağlup oldu. 
Geçen sezonla birlikte lig-Geçen sezonla birlikte lig-
de 5 haftadır kazanama-de 5 haftadır kazanama-
yan sarı-kırmızılı ekipte yan sarı-kırmızılı ekipte 
Sivasspor maçı öncesi Sivasspor maçı öncesi 
Marko Mihojevic, Marko Mihojevic, 
Dzenan Burekovic ve Dzenan Burekovic ve 
Kubilay Sönmez’in Kubilay Sönmez’in 
sakatlıkları bulunu-sakatlıkları bulunu-
yor. Hafta içi UEFA yor. Hafta içi UEFA 
Avrupa Konferans Avrupa Konferans 
Ligi’ne play-off tu-Ligi’ne play-off tu-
runda veda eden runda veda eden 
Demir Grup Demir Grup 
Sivasspor ise Sivasspor ise 
ligde ilk 2 ligde ilk 2 
maçtan maçtan 
puan çıka-puan çıka-
ramadı.ramadı.

FRAPORT TAV Antal-TAV Antal-
yaspor, Süper Lig’de 3. yaspor, Süper Lig’de 3. 
haftanın açılış mücade-haftanın açılış mücade-

lesinde, Çaykur Rizespor’u lesinde, Çaykur Rizespor’u 
konuk etti. Mücadelenin 5. konuk etti. Mücadelenin 5. 
dakikasında Sabo’nun ceza dakikasında Sabo’nun ceza 
sahası dışından şutunda, kaleci sahası dışından şutunda, kaleci 
Boffin gole izin vermedi. 18. Boffin gole izin vermedi. 18. 
dakikada Fraport TAV An-dakikada Fraport TAV An-

talyaspor öne geçti. Veysel talyaspor öne geçti. Veysel 
Sarı’nın pasında ceza Sarı’nın pasında ceza 

sahasında topla buluşan sahasında topla buluşan 
Wright, meşin yuvarlağı Wright, meşin yuvarlağı 
ağlara gönderdi: 1-0. ağlara gönderdi: 1-0. 
26. dakikada Poli’nin 26. dakikada Poli’nin 
Gökhan Gönül’ün Gökhan Gönül’ün 
müdahalesiyle ceza müdahalesiyle ceza 
yayı üzerinde yerde yayı üzerinde yerde 
kaldığı pozisyonda, kaldığı pozisyonda, 
hakem Özgür Yan-hakem Özgür Yan-
kaya serbest vuruşu kaya serbest vuruşu 
işaret etti. Milose-işaret etti. Milose-

vic’in kullandığı vic’in kullandığı 
serbest 
vuruşta, 
top yan-

dan auta 
çıktı. 30. 
dakika-
da ceza 
sahası 

içinden 
Djokovic’in Djokovic’in 

şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı. Kar-şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı. Kar-
şılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antal-şılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antal-
yaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.yaspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın 

ceza sahası içinden şutunda Gökhan Gö-
nül’ün altıpas üzerinde topa elle müdahale 
ettiğine karar veren hakem Özgür Yanka-
ya, penaltı noktasını gösterdi. 54. dakikada 
penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Gök-
han Akkan’ın sağından meşin yuvarlağı fi-
lelerle buluşturdu: 2-0. 61. dakikada konuk 
ekip farkı 1’e indirdi. Ceza sahası dışından 
Çaykur Rizespor’un kazandığı serbest 
vuruşu kullanan Djokovic, kaleyi cepheden 
gören noktadan yerden şutunda, meşin 
yuvarlağı kaleci Boffin’in sağından ağlara 
gönderdi: 1-2. 77. dakikada Dabo’nun ceza 
sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci 
Boffin, topu kornere çeldi. 79. dakikada 
Wright’in ceza sahası dışından şutunda 
kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı 
dışarıya gönderdi. 88. dakikada Ghacha’nın 
şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kur-
tardı. Dönen topu önünde bulan Wright’in 
şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 
90+2. dakikada Fredy’nin Eren Karadağ’a 
ceza alanı içinde yaptığı hareketin ardından 
VAR hakeminin uyarısı ile hakem Özgür 
Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 90+3 
dakikada penaltı atışını kullanan Djokovic, 
topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+4. dakikada Dabo’nun Wright’a mü-
dahalesini faul olarak değerlendiren hakem 
Özgür Yankaya bir kez daha penaltı nok-
tasını gösterdi. Penaltı atışında yine topun 
başına geçen Wright, takımının ve kendisi-
nin üçüncü golünü attı: 3-2. Fraport TAV 
Antalyaspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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port TAV Antalyaspor sahasında, Çaykur Rizespor’u port TAV Antalyaspor sahasında, Çaykur Rizespor’u port TAV Antalyaspor sahasında, Çaykur Rizespor’u 
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Yiğido’nun rakibi GöztepeYiğido’nun rakibi Göztepe

ÇOTANAK Spor Komplek-
si’nde saat 21.45’de başlaya-
cak karşılaşmayı hakem Ali 
Şansalan yönetecek. UEFA 
Avrupa Konferans Ligi’nde 
Roma’ya deplasmanda 3-0 
yenilerek elenen bordo-ma-
vililer, Süper Lig’de art arda 
3. maçından da galibiyetle 

ayrılıp ligdeki başarılı perfor-
mansını sürdürmek istiyor. 
Trabzonspor’da Dorukhan 
Toköz’ün sakatlığı sürüyor. 
Roma maçında sakatlanan 
Cornelius, Peres, Gervinho 
ve Uğurcan Çakır’ın durum-
ları ise MR sonuçlarına göre 
açıklanacak. 44 yıl sonra 

karşılaşacak olan iki takımın 
ligde oynadığı 6 maçın 3’ü 
beraberlikle bitti, 2 karşılaş-
mayı Trabzonspor, 1 maçı 
da Giresunspor kazandı. 
Trabzonspor, deplasmanda 
oynadığı 3 maçta 2 beraber-
lik, 1 mağlubiyet alarak hiç 
galip gelemedi.

İZMİR’DE bu yıl 9’uncu kez gerçekleşe-
cek Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Mara-
tonu, 5 Eylül pazar günü rekor katılımla 
koşulacak. Geleneksel yarışta kayıtların 
kapanmasından günler önce, hedefle-
nen 2 bin başvuruyla tarihinin en yüksek 
seviyesine ulaşıldı. Organizasyon komitesi, 
pandemi kuralları nedeniyle katılımcı sayı-
sının 2 bin kişi ile sınırlı tutulduğunu açık-
larken, geçen yıl yine pandemi nedeniyle 
katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırılmıştı. 
Yarı Maraton, 5 Eylül Pazar günü Cum-
huriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet 
Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın 
startı saat 07.00’de verilecek. Yarışmada 
mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. 
Etkinlik alanına girişler, tek noktadan 
ve ateş ölçümüyle yapılacak. Her spor-
cu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe 
bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar 
halinde verilirken, her grup arasında en az 
iki metre aralık olacak. Koşunun sonunda 
erkek ve kadın sporcuların yanı sıra yaş 
gruplarında ödüller dağıtılacak.



2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda para masa tenisçi 
Nesim Turan bronz madalya 
kazandı. 16’ncı Yaz Paralimpik 
Oyunları masa tenisi tek erkek-
lerde Nesim Turan, yarı finalde 
Güney Koreli Kim Young-gun’a 
yenilerek bronz madalya kazan-
dı. Tokyo Büyükşehir Spor Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen masa 
tenisi müsabakalarında dünya 

şampiyonluğu bulunan Nesim 
Turan, yarı finalde Güney 
Koreli Kim ile karşılaştı. Milli 
sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 
ve 11-2’lik set-
lerle 3-1 
mağlup 
oldu ve 
bronz 
madalya 
aldı. 

MİLLİ tenisçi Cem İlkel, 
sezonun son Grand Slam 
turnuvası olan Amerika 
Açık’ta ana tabloya kaldı.
Amerika Açık elemelerin-
de ilk turda Alman raket 
Cedrik-Marcel Stebe, 2’nci 
turda dünya eski 7 numa-
rası İspanyol tenisçi Fer-
nando Verdasco’yu eleyen 
İlkel, elemelerin final tu-
runda Jiri Lehecka ile kar-
şılaştı. Çek raket karşısında 
tie-break’e giden ilk seti 
7-6 ile hanesine yazdıran 
İlkel, 11 ace kaydederek 

2’nci seti de 6-3 kazandı 
ve 1 saat 42 dakikalık mü-
cadele sonunda rakibini 
2-0 ile geçerek ana tabloya 
yükseldi.  Cem İlkel bu 
galibiyetle kariyerinin ilk 
Grand Slam ana tablosuna 
yükselirken Türk tenis 
tarihinde Marsel İlhan, 
Çağla Büyükakçay ve 
İpek Soylu’dan sonra 
bir Grand Slam ana 
tablosunda teklerde 
mücadele edecek 
4’üncü Türk 
tenisçi oldu.  

Galatasaray ’daki 
yeni yapılanma kısa 

sürede etkisini hisset-
tirmeye başladı. Cim-Bom’da haf-
talardır Kerem Aktürkoğlu’nun 
performansı konuşulurken, 
Randers maçıyla beraber sahne-
ye Barış Alper Yılmaz da çıktı. 
Sarı-kırmızılıların uzun uğraşlar 
sonunda Keçiörengücü’nden 
renklerine bağladığı 21 yaşındaki 
futbolcu PSV maçında ilk olarak 
şans bulmuştu. Teknik Direktör 
Fatih Terim daha sonra genç 
oyuncunun mental olarak hazır 
hale gelmesi için kenarda tuttu 
ve doğru zamanı bekledi.

Muhteşem performans
Randers maçında Kerem’in ye-
rine oyuna girip mükemmel bir 

oyun ortaya koyan Barış Alper’in 
kısa sürede bu seviyelere gel-
mesi herkesin dikkat çekti. Yine 
Boey ve Berkan aldıkları süreleri 
iyi kullanarak çok kısa sürede 
taraftarın sevgilisi haline geldi. 
Bu durum da gençlere yapılan 
yatırımı akıllara getirdi. İşte 
Galatasaray’ın geleceği gözüyle 
bakılan o gençler.. Boey (20), 
Kerem (22), Barış Alper (21), 
Nelsson (22), Berkan (23), Cical-
dau (24), Morutan (22), Muham-
med (23), Marcao (25), Taylan 
(26). Öte yandan sarı-kırmızılı 
takımın gençleşmesi ile beraber 
saha içindeki dinamizm de arttı. 
Sezonun daha başında olunma-
sına rağmen koşu mesafesinin 
yüksekliği dikkat çekti. 

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta transfer yasağını kaldır-
maya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kale-
cilerden Mehmet Aksoy’la da yollarını ayırdı. Kadrosunu 
Manisa FK’dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ve 
Turgutluspor’dan profesyonel lig maçı tecrübesi olmayan 21 
yaşındaki file bekçisi Yunus Yağız’la takviye eden Karşıyaka, 
kalecilerden Efe’den sonra Mehmet’ten de kulüp bulmasını 
istedi. Mehmet’in vedasıyla geçen sezondan bu yana yeşil-kır-
mızılıların altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 
14’e yükseldi. 23 yaşındaki Mehmet, Karşıyaka’da 2017-2018 

sezonunda 2’nci Lig’de 3, 2019-2020 sezonunda 
3’üncü Lig’de 6, geçen sezon da 3 maçta 

kaleyi korumuştu. Transfer yasağını geçici 
olarak kaldırmak için sayılı günleri kalan 
Karşıyaka, 8 Eylül’de bitecek transfer 
dönemi öncesi bu hafta tahtayı açmaya 
çalışacak.

FENERBAHÇE Başkanı 
Ali Koç; Yunanistan’ın 
Olympiakos, Alman-

ya’nın Eintracht Frankfurt ve 
Belçika’nın Royal Antwerp 
takımlarıyla eşleşilen UEFA 
Avrupa Ligi kura çekimi son-
rası açıklamalarda bulundu. 
Ali Koç’un açıklamalarından 

satırbaşları şu şekilde: “Dün 
Şampiyonlar Ligi’nde Be-

şiktaş iyi bir kura çekti. 
Bugün Galatasaray , 
Fenerbahçe’nin sırasıy-
dı. Gruplara baktığımız 
zaman, ‘orta şeker’ 
diyelim. Hangi gruba 
çıkarsak çıkalım bu 
sene biraz daha 

farklı enerji, kimya yakaladık. 
Hedeflediğimiz, planladığımız 
3-4 transferimizi de bitirebi-
lirsek, yetiştirebilirsek tabii 
FFP çerçevesinde, o zaman biz 
bu gruptan rahat çıkarız. Şu 
halimizle de gruptan çıkabile-
ceğimizi düşünüyorum. Ama 
hocamızın istediği takviyeleri 
en kısa zamanda bitirirsek 
milli maç arasını da çok iyi 
değerlendirip bence takımı-
mız -tabii ki hiçbir sakatlık 
olmadığı takdirde- hem lig için 
hem de Avrupa Ligi için hazır 
olacaktır.”

Üçlü sistem oturmaya başladı
Fenerbahçe’deki sistem 

değişikliğini de aktaran Koç, 
“Kamp dönemini kazasız, 
belasız geçirdik, şükrettik 
derken Adana Demirspor 
maçına 3 gün kala ve takip 
eden 4 gün içinde 6 tane 
çok önemli oyuncularımızın 
ciddi sakatlıkları oldu. Buna 
rağmen hocamızı tebrik edi-
yorum ve teşekkür ediyorum. 
Hiç şikayet etmeden gençleri 
de çok iyi değerlendirerek bu 
süreci atlattı. Ben ilk birkaç 
hafta sıkıntılar yaşatabileceğiz 
demiştim daha evvel. Çok 
şükür şu an yaşamadık. Ama 
tam anlamıyla, gerçek anla-
mıyla milli aradan sonra hazır 
olacağımızı düşünüyorum. 

Bazen beklenmedik olaylar 
beklenmedik fırsatlar yaratır. 
Bu sakatlıklar sebebiyle 
gençlerimiz daha fazla süre 
almaya başladı. Gençler daha 
fazla süre aldıkça özgüvenleri 
arttı, katkıları arttı. Bunun 
takım üzerindeki olumlu etki-
si sandığımdan daha yüksek. 
Sahada da görüyorsunuz. 
Sahada oynarken kim olursa 
olsun coşkuyu, mücadele 
azmini, savaşmayı. Bizim de 
isteğimiz buydu zaten. Fener-
bahçe takım olarak her daim 
en iyisini versin, sonuç ne 
olursa olsun alkışlanmayı hak 
ediyor. Sonuçlar iyi oldukça 
daha da iyi oluyor” dedi.

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
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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
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Galatasaray’da transferdeki strateji daha ilk haftalardan mey-
velerini vermeye başladı. Kerem’in ardından bu kez de Barış 
Alper Yılmaz sahneye çıktı. Yapılan hamlelerde takımın yaş 

ortalaması küçülürken, koşu mesafeleri de arttı

İngiliz efsane David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Falcao transferi için 
yeniden harekete geçti. Galatasaray’ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek 
istediği Kolombiyalı yıldıza geçen yıl da talip olan ancak alamayan ABD ekibi, 2 

milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro’luk bonus önerisinde bulundu

Kaf Kaf’ta ayrılık

Masa tenisinde
madalya geldi

Barış Alper çok sevildi

GALATASARAY’IN 
yüksek maliyeti 
nedeniyle yolla-

rını ayırma kararı aldığı 
Radamel Falcao için İnter 
Miami yeniden devre ye 
girdi. Geçtiğimiz sezon 
da Kolombiyalı santrforu 
isteyen ABD kulübü, hem 
pandemi ortamı hem de 
futbolcunun eşinin doğum 

yapacak olması nedeniyle 
transferi gerçekleştire-

memişti. 1 yıl aradan 
sonra yeniden ha-
rekete geçen İnter 

Miami, Falcao’ya yıllık 2 milyon 
Euro garanti ücret teklifinde 
bulundu. İngiliz futbol efsanesi 
David Beckham’ın sahibi olduğu 
İnter Miami ayrıca 1 milyon 
Euro’ya ulaşan bonus paketi 
sundu. Yılda 5 milyon Euro 
garanti para ödediği Falcao’yu 
göndermek için büyük çaba sarf 
eden Galatasaray Yönetimi ise 
bonservis için herhangi bir bedel 
talep etmedi. MLS’te mücadele 
eden İnter Miami, Kolombiyalı 
futbolcuyu ikna ettiği takdirde 
bu transfer gerçekleşecek ve sarı 
kırmızılı kulüp, takım bütçesinde 

önemli bir düşüş sağlamış olacak.
Artık kadroda yok

Galatasaray’da bu sezon 3 res-
mi maçta toplam 25 dakika for-
ma giyen Radamel Falcao’nun, 
sözleşmesindeki bonus madde-
lerinin devreye sokulmaması 
adına ilk 11’de oynatılmayacağı 
öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, 
her sezon ilk 11’de 5 resmi maça 
çıkması halinde 500 bin Euro bo-
nus alıyor. 35 yaşındaki tecrübeli 
futbolcu bugüne dek Galatasaray 
formasıyla mücadele ettiği 43 
karşılaşmada 20 gol attı ve 3 kez 
asist yaptı.

CEM İLKEL
zoru başardı

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta transfer yasağını kaldır-
maya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kale-
cilerden Mehmet Aksoy’la da yollarını ayırdı. Kadrosunu 
Manisa FK’dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ve 
Turgutluspor’dan profesyonel lig maçı tecrübesi olmayan 21 
yaşındaki file bekçisi Yunus Yağız’la takviye eden Karşıyaka, 
kalecilerden Efe’den sonra Mehmet’ten de kulüp bulmasını 
istedi. Mehmet’in vedasıyla geçen sezondan bu yana yeşil-kır-
mızılıların altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 
14’e yükseldi. 23 yaşındaki Mehmet, Karşıyaka’da 2017-2018 

sezonunda 2’nci Lig’de 3, 2019-2020 sezonunda 
3’üncü Lig’de 6, geçen sezon da 3 maçta 

kaleyi korumuştu. Transfer yasağını geçici 
olarak kaldırmak için sayılı günleri kalan 
Karşıyaka, 8 Eylül’de bitecek transfer 
dönemi öncesi bu hafta tahtayı açmaya 
çalışacak.
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ALALii KOC KOC
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CMYK

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi’nde sarı-

lacivertliler, D Grubu’nda 

Olympiakos, E. Frankfurt ve 

Antwerp ile; Aslan ise Lazio, 

L.Moskova ve Marsilya’yla eşleşti

UEFA Avrupa Ligi’nde 

temsilcilerimiz Fener-

bahçe ve Galatasaray’ın 

rakipleri belli oldu. 

İstanbul Haliç Kongre 

Merkezi’nde Pedro Pinto 

ve Laura Wontorra’nın 

sunduğu törende kurayı 

eski futbolcular olan 

Villarreal’den 

Marco Senna ve Sevil-

la’dan Andres Palop 

çekti. 32 takımın 4’erli 

olarak 8 gruba ayrıldığı 

kuraya temsilcilerimiz 

Fenerbahçe 3’üncü, 

Galatasaray 4’üncü 

torbadan girdi.

FENERBAHÇE, D 

Grubu’nda Yunanis-

tan’dan Olympiakos, 

Almanya’dan Eint-

racht Frankfurt 

ve Belçika’dan 

Antwerp’in 

rakibi oldu. 

Galatasa-
ray ise 

2000 
yılında 

şampiyonluğa ulaştığı 

kupada, E Grubu’n-

da İtalya’dan Lazio, 

Rusya’dan Lokomotiv 

Moskova ve milli futbol-

cumuz Cengiz Ünder’in 

formasını giydiği Fran-

sa’dan Marsilya ile kar-

şılaşacak. İki takımımızın 

grup fikstürü bugün 

belli olacak. 

n Bayram AYDIN

BUGÜN BELLİ OLACAK

Başkan 
Ali Koç: 

Rahat 
çıkarız

İSTANBUL’DA 

gerçekleştirilen 

kura çekimine 

katılan Fenerbah-

çe Başkanı Ali Koç, 

rakiplerini değerlen-

dirdi. “Orta şekerli 

bir kura oldu” 

diyen Ali Koç 

şunları söy-

ledi: “Hedef-

lediğimiz 

3-4 transferi 

yetiştirebi-

lirsek, biz 

bu gruptan 

rahat çıkarız. 

Hocamızın is-

tediği takviye-

leri kısa sürede 

bitirirsek sorun yaşa-

mayız. Hocamızı tebrik 

ediyorum, gençleri çok 

iyi değerlendirdi. Milli 

aradan sonra tam olarak 

hazır olacağımızı 

düşünüyorum.” 

n Atakan BOZKUŞ

    YOLUNUZ ACIK   
          OLSUN

Galatasaray 

Başkan Yardımcısı 

Bikem Kanık:

SARI-kır-

mızılı 

kulübü 

temsilen 

kura çe-

kimine 

katılan 

Galatasaray Başkan 

Yardımcısı Bikem Kanık, 

“Güzel bir kura oldu” 

yorumunu yaptı. Kanık, 

“DNA'larında her za-

man burada yarışmaya 

alışık olan bir camiayız. 

Dün gece (perşembe) 

oynatamadığımız 

oyuncularımızın, ta-

kıma katılımıyla daha 

farklı bir Galatasaray 

izleteceğimizi düşünü-

yorum. Biz yeni ve ba-

şarıya aç oyunculardan 

oluşan bir takım yarat-

maya çalışıyoruz" dedi.

DNA’mızda   
  var

E GRUBU

Lazio

Marsilya
L. Moskova

GALATASARAYD GRUBU

Olympiakos

FENERBAHÇE
FENERBAHÇEE. Frankfurt

Antwerp

OLYMPİAKOS

Lig şampiyonluğu: 46 (En son: 2020-21)

Avrupa’daki en büyük başarısı: Şampiyonlar 

Ligi çeyrek finali (1998-99)

Teknik Direktör: Pedro Martins

Yıldızıları: Valbuena, Onyekuru

E. FRANKFURT

Lig şampiyonluğu: 1 (En son: 1959)

Avrupa’daki en büyük başarısı: UEFA Avrupa 

Ligi şampiyonluğu (1979-80)

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Yıldızları: Jens Hauge, Filip Kostic

ANTWERP

Lig şampiyonluğu: 3 (En son: 1956-57)

Avrupa’daki en büyük başarısı: UEFA Kupa 

Galipleri Kupası finalisti (1992-93)

Teknik Direktör: Brian Priske

Yıldızları: Radja Nainggolan, Michael Frey

FENERBAHÇE’NiN RAKiPLERi

LAZİO

Lig şampiyonluğu: 2 (En son: 1999-2000)

Avrupa’daki en büyük başarısı: UEFA Kupa 

Galipleri Kupası şampiyonu (1998-99)

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Yıldızları: Ciro İmmobile, Milinkovic-Savic

LOKOMOTİV MOSKOVA

Lig şampiyonluğu: 6 (En son: 2017-18)

Avrupa’daki en büyük başarısı: UEFA Kupa 

Galipleri Kupası yarı finalisti (1997-98, 1998-99)

Teknik Direktör: Marko Nikolic

Yıldızları: Miranchuk, Barinov

MARSİLYA

Lig şampiyonluğu: 10 (En son: 2009-10)

Avrupa’daki en büyük başarısı: Şampiyonlar 

Ligi şampiyonluğu (1992-93)

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Yıldızları: Cengiz Ünder, Milik

GALATASARAY’IN RAKiPLERi

H GRUBU

Dinamo Zagreb

West Ham
Genk

Rapid Wien

Liderlik çok kritik

AVRUPA Ligi’nde grup lideleri direkt 

olarak son 16 turuna yükselirken 

grup 2.’leri Şampiyonlar Ligi’nde 

grup 3.’sü olanlarla eleme maçı oy-

nayacak. Eşleşmenin galibi Avrupa 

Ligi’nde son 16 turuna yükselecek, 

kaybeden takım ise elenecek. 

Fenerbahçe santrfor arıyor, 

Ekvadorlu yıldız golleri sıralıyor

Galatasaray’da sıkıntılı başlayan 

sezonda raylar yerine oturuyor

ENNER
FIRTINASI

ASLAN
KUKREDi

GEÇEN sezon trans-

fer edilen santrforlar 

Samatta, Cisse, 

Thiam ve Ademi’den 

beklediği verimi 

alamayan ve bu yaz 

başından beri yeni 

golcü arayışında olan 

Fenerbahçe’nin imda-

dına Enner Valencia 

yetişti. Yeni transfer 

Serdar Dursun’un 

sakatlığı, Samatta’nın 

ise formsuz perfor-

mansı sonrasında 

ligde ve Avrupa 

Ligi elemelerinde 

oynanan son iki 

maça forvet baş-

layan Valencia, 

attığı 4 golle 

yıldızlaştı.

SEZON öncesi yeni 

Başkan Burak Elmas 

ve Teknik Direktör 

Fatih Terim ile birlikte 

gençleştirme operasyo-

nuna giden Galatasa-

ray’da sıkıntılı başlayan 

süreç sonrası yüzler gül-

meye başladı. Şampiyonlar 

Ligi’ne PSV’den iki maçta 

7 gol yiyerek veda eden 

sarı-kırmızılılarda üst üste 

yapılan transferlerle takım 

güçlenirken sahada alınan 

sonuçlar da morallerini 

yerine getirdi.

ST.JOHNSTONE ve 

Randers’ı eleyerek UEFA 

Avrupa Ligi’nde gruplara 

kalan Cimbom, Süper 

Lig’de de Giresunspor ve 

Hatayspor’u mağlup ede-

rek 2’de 2 yaptı. Takım 

uyumu giderek artarken, 

özellikle Randers maçı-

nın 2. yarısındaki iştahlı 

ve yüksek tempolu futbol 

camiayı umutlandırdı. 

Teknik heyet Morutan ve 

Nelsson’un adaptasyon 

sürecinin tamamlanmasıy-

la çok daha iyi olacaklarını 

düşünüyor. 

n Galip ÖZTÜRK

YENİLERLE GÜÇLENECEK

HELSİNKİ deplasma-

nında attığı 3 golle 

Fenerbahçe kariye-

rindeki ilk hat-trickini 

yapan 31 yaşındaki 

Ekvadorlu, sarı-laci-

vertli formayla forvet 

oynadığı son 10 

maçta ise 10. golüne 

ulaştı. Takımın skor 

yükünü üstlenen Va-

lencia maçtan sonra 

yaptığı 

açıklama-

da, “Ken-

dimi en iyi 

hissettiğim yer 

forvet. Bu sezon 

en yüksek gol 

ve asist sayısına 

ulaşarak takımıma 

katkıda bulunmak 

istiyorum” dedi. 

n Abdullah EĞİLMEZ

FORVETTE İYİ 

HİSSEDİYORUM

Helsinki deplasmanında yaptığı hat-trickle 

yıldızlaşan Enner Valencia, ileri uçta oynadığı 

son 10 maçta 10 gol atarak forvette sıkıntı 

yaşayan sarı-lacivertlilere adeta ilaç oldu

Oğuz Kağan Westerlo’da

FENERBAH-

ÇE’NİN, 22 

yaşındaki orta 

saha oyuncusu 

Oğuz Kağan Güç-

tekin, Belçika 2. Lig 

ekiplerinden Wester-

lo’ya transfer oldu. 

Sarı-lacivertliler, 

altyapısından yeti-

şen genç futbolcu-

nun bonservisiyle 

birlikte Westerlo’ya 

satıldığını duyurdu.

PSV eşleşmesi sonrasında olumsuz bir tabloyla 

karşı karşıya kalan sarı-kırmızılılar devamında 

St.Johnstone ve Randers’ı elerken Süper 

Lig’de de 2’de 2 yaparak kendine geldi

SARI-kırmızılılar, UEFA 

Avrupa Ligi’nde Randers 

engelini ikinci yarıda oyna-

dığı etkili futbolla geçerken, 

devrede oyuna giren genç 

yetenek Barış Alper Yılmaz 

gösterdiği performans-

la alkışları topladı. Sağ 

kanattan etkili hücumlar 

gerçekleştiren 21 yaşındaki 

futbolcu 2. golün hazırla-

yıcısı oldu. Fatih Terim de 

genç futbolcuyu maçtan 

sonra tebrik etti. 

n Berna YÜKSEL

Alkışlar Barış’a
MAAŞLARI 
UEFA’DAN

GALATASA-

RAY’DA, sezon 

öncesi yapılan 

yeni transferle-

rin yıllık toplam 

maaşı 6 milyon 

460 bin Euro’yu 

bulurken sarı-kır-

mızılılar, UEFA 

Avrupa Ligi’nde 

gruplara kala-

rak kasasına 6 

milyon 568 bin 

Euro koydu.

Gençlik ışıltısı
Gençlik ışıltısı

SARI-lacivertlilerde Teknik 

Direktör Vitor Pereira’nın 

şans verdiği genç oyuncular 

performanslarıyla camiaya 

umut oldu. Altyapıdan ye-

tişip resmi maçlarda forma 

giyen isimlerden 16 yaşında-

ki Arda Güler, lig maçında 

asist yaparken 18’lik Fatih 

Şentürk ve 20’lik Muham-

med Gümüşkaya ise Helsinki 

karşılaşmalarında gol attı. 

Pereira, bu 3 isimle birlikte 

17 yaşındaki forvet Melih 

Bostan’ı da sezon içerisinde 

kullanmayı planlıyor.

PROFESYONEL 

Futbol Disiplin Kurulu 

(PFDK), Galatasaray 

Başkanı Burak El-

mas’a 45 gün hak mahrumiyeti 

ve 50 bin TL para cezası verdi. 

Cezanın, Burak Elmas’ın kulüp 

sosyal medya hesabı ve kulüp 

resmi internet sitesinde yer 

alan açıklamalarında yer alan 

hakaretlerinden dolayı verildiği 

belirtildi. Ayrıca kulübe de 100 

bin TL para cezası kesildi.

Elmas’a 
45 gün men

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Ligi kurasının ardından açıkla-
malarda bulundu. Koç, “Hedefl ediğimiz transferleri tamamlarsak 
gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu” yorumunu yaptı

2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’nda para masa tenisçi 
Nesim Turan bronz madalya 
kazandı. 16’ncı Yaz Paralimpik 
Oyunları masa tenisi tek erkek-
lerde Nesim Turan, yarı finalde 
Güney Koreli Kim Young-gun’a 
yenilerek bronz madalya kazan-
dı. Tokyo Büyükşehir Spor Sa-
lonu’nda gerçekleştirilen masa 
tenisi müsabakalarında dünya 

şampiyonluğu bulunan Nesim 
Turan, yarı finalde Güney 
Koreli Kim ile karşılaştı. Milli 
sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 
ve 11-2’lik set-
lerle 3-1 
mağlup 
oldu ve 
bronz 
madalya 
aldı. 

MİLLİ tenisçi Cem İlkel, 
sezonun son Grand Slam 
turnuvası olan Amerika 
Açık’ta ana tabloya kaldı.
Amerika Açık elemelerin-
de ilk turda Alman raket 
Cedrik-Marcel Stebe, 2’nci 
turda dünya eski 7 numa-
rası İspanyol tenisçi Fer-
nando Verdasco’yu eleyen 
İlkel, elemelerin final tu-
runda Jiri Lehecka ile kar-
şılaştı. Çek raket karşısında 
tie-break’e giden ilk seti 
7-6 ile hanesine yazdıran 
İlkel, 11 ace kaydederek 

2’nci seti de 6-3 kazandı 2’nci seti de 6-3 kazandı 
ve 1 saat 42 dakikalık mü-ve 1 saat 42 dakikalık mü-
cadele sonunda rakibini cadele sonunda rakibini 
2-0 ile geçerek ana tabloya 2-0 ile geçerek ana tabloya 
yükseldi.  Cem İlkel bu yükseldi.  Cem İlkel bu 
galibiyetle kariyerinin ilk galibiyetle kariyerinin ilk 
Grand Slam ana tablosuna Grand Slam ana tablosuna 
yükselirken Türk tenis yükselirken Türk tenis 
tarihinde Marsel İlhan, tarihinde Marsel İlhan, 
Çağla Büyükakçay ve Çağla Büyükakçay ve 
İpek Soylu’dan sonra İpek Soylu’dan sonra 
bir Grand Slam ana bir Grand Slam ana 
tablosunda teklerde tablosunda teklerde 
mücadele edecek mücadele edecek 
4’üncü Türk 
tenisçi oldu.  

Galatasaray ’daki 
yeni yapılanma kısa 

sürede etkisini hisset-
tirmeye başladı. Cim-Bom’da haf-
talardır Kerem Aktürkoğlu’nun 
performansı konuşulurken, 
Randers maçıyla beraber sahne-
ye Barış Alper Yılmaz da çıktı. 
Sarı-kırmızılıların uzun uğraşlar 
sonunda Keçiörengücü’nden 
renklerine bağladığı 21 yaşındaki 
futbolcu PSV maçında ilk olarak 
şans bulmuştu. Teknik Direktör 
Fatih Terim daha sonra genç 
oyuncunun mental olarak hazır 
hale gelmesi için kenarda tuttu 
ve doğru zamanı bekledi.

Muhteşem performans
Randers maçında Kerem’in ye-
rine oyuna girip mükemmel bir 

oyun ortaya koyan Barış Alper’in 
kısa sürede bu seviyelere gel-
mesi herkesin dikkat çekti. Yine 
Boey ve Berkan aldıkları süreleri 
iyi kullanarak çok kısa sürede 
taraftarın sevgilisi haline geldi. 
Bu durum da gençlere yapılan 
yatırımı akıllara getirdi. İşte 
Galatasaray’ın geleceği gözüyle 
bakılan o gençler.. Boey (20), 
Kerem (22), Barış Alper (21), 
Nelsson (22), Berkan (23), Cical-
dau (24), Morutan (22), Muham-
med (23), Marcao (25), Taylan 
(26). Öte yandan sarı-kırmızılı 
takımın gençleşmesi ile beraber 
saha içindeki dinamizm de arttı. 
Sezonun daha başında olunma-
sına rağmen koşu mesafesinin 
yüksekliği dikkat çekti. 

FENERBAHÇE Başkanı 
Ali Koç; Yunanistan’ın 
Olympiakos, Alman-

ya’nın Eintracht Frankfurt ve 
Belçika’nın Royal Antwerp 
takımlarıyla eşleşilen UEFA 
Avrupa Ligi kura çekimi son-
rası açıklamalarda bulundu. 
Ali Koç’un açıklamalarından 

satırbaşları şu şekilde: “Dün 
Şampiyonlar Ligi’nde Be-

şiktaş iyi bir kura çekti. 
Bugün Galatasaray , 
Fenerbahçe’nin sırasıy-
dı. Gruplara baktığımız 
zaman, ‘orta şeker’ 
diyelim. Hangi gruba 
çıkarsak çıkalım bu 
sene biraz daha 

farklı enerji, kimya yakaladık. 
Hedeflediğimiz, planladığımız 
3-4 transferimizi de bitirebi-
lirsek, yetiştirebilirsek tabii 
FFP çerçevesinde, o zaman biz 
bu gruptan rahat çıkarız. Şu 
halimizle de gruptan çıkabile-
ceğimizi düşünüyorum. Ama 
hocamızın istediği takviyeleri 
en kısa zamanda bitirirsek 
milli maç arasını da çok iyi 
değerlendirip bence takımı-
mız -tabii ki hiçbir sakatlık 
olmadığı takdirde- hem lig için 
hem de Avrupa Ligi için hazır 
olacaktır.”

Üçlü sistem oturmaya başladı
Fenerbahçe’deki sistem 

değişikliğini de aktaran Koç, 
“Kamp dönemini kazasız, 
belasız geçirdik, şükrettik 
derken Adana Demirspor 
maçına 3 gün kala ve takip 
eden 4 gün içinde 6 tane 
çok önemli oyuncularımızın 
ciddi sakatlıkları oldu. Buna 
rağmen hocamızı tebrik edi-
yorum ve teşekkür ediyorum. 
Hiç şikayet etmeden gençleri 
de çok iyi değerlendirerek bu 
süreci atlattı. Ben ilk birkaç 
hafta sıkıntılar yaşatabileceğiz 
demiştim daha evvel. Çok 
şükür şu an yaşamadık. Ama 
tam anlamıyla, gerçek anla-
mıyla milli aradan sonra hazır 
olacağımızı düşünüyorum. 

Bazen beklenmedik olaylar 
beklenmedik fırsatlar yaratır. 
Bu sakatlıklar sebebiyle 
gençlerimiz daha fazla süre 
almaya başladı. Gençler daha 
fazla süre aldıkça özgüvenleri 
arttı, katkıları arttı. Bunun 
takım üzerindeki olumlu etki-
si sandığımdan daha yüksek. 
Sahada da görüyorsunuz. 
Sahada oynarken kim olursa 
olsun coşkuyu, mücadele 
azmini, savaşmayı. Bizim de 
isteğimiz buydu zaten. Fener-
bahçe takım olarak her daim 
en iyisini versin, sonuç ne 
olursa olsun alkışlanmayı hak 
ediyor. Sonuçlar iyi oldukça 
daha da iyi oluyor” dedi.

Galatasaray’da transferdeki strateji daha ilk haftalardan mey-
velerini vermeye başladı. Kerem’in ardından bu kez de Barış 
Alper Yılmaz sahneye çıktı. Yapılan hamlelerde takımın yaş 

ortalaması küçülürken, koşu mesafeleri de arttı

İngiliz efsane David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami, Falcao transferi için 
yeniden harekete geçti. Galatasaray’ın yüksek maliyeti nedeniyle göndermek 
istediği Kolombiyalı yıldıza geçen yıl da talip olan ancak alamayan ABD ekibi, 2 

milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro’luk bonus önerisinde bulundu

Masa tenisinde
madalya geldi

Barış Alper çok sevildi

GALATASARAY’IN GALATASARAY’IN Gyüksek maliyeti Gyüksek maliyeti Gnedeniyle yolla-Gnedeniyle yolla-G
rını ayırma kararı aldığı 
Radamel Falcao için İnter 
Miami yeniden devre ye 
girdi. Geçtiğimiz sezon 
da Kolombiyalı santrforu 
isteyen ABD kulübü, hem 
pandemi ortamı hem de 
futbolcunun eşinin doğum 

yapacak olması nedeniyle 
transferi gerçekleştire-

memişti. 1 yıl aradan 
sonra yeniden ha-
rekete geçen İnter 

Miami, Falcao’ya yıllık 2 milyon 
Euro garanti ücret teklifinde 
bulundu. İngiliz futbol efsanesi 
David Beckham’ın sahibi olduğu 
İnter Miami ayrıca 1 milyon 
Euro’ya ulaşan bonus paketi 
sundu. Yılda 5 milyon Euro 
garanti para ödediği Falcao’yu 
göndermek için büyük çaba sarf 
eden Galatasaray Yönetimi ise 
bonservis için herhangi bir bedel 
talep etmedi. MLS’te mücadele 
eden İnter Miami, Kolombiyalı 
futbolcuyu ikna ettiği takdirde 
bu transfer gerçekleşecek ve sarı 
kırmızılı kulüp, takım bütçesinde 

önemli bir düşüş sağlamış olacak.
Artık kadroda yok

Galatasaray’da 
mi maçta toplam 25 dakika for-
ma giyen Radamel Falcao’nun, 
sözleşmesindeki bonus madde-
lerinin devreye sokulmaması 
adına ilk 11’de oynatılmayacağı 
öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, 
her sezon ilk 11’de 5 resmi maça 
çıkması halinde 500 bin Euro bo-
nus alıyor. 35 yaşındaki tecrübeli 
futbolcu bugüne dek Galatasaray 
formasıyla mücadele ettiği 43 
karşılaşmada 20 gol attı ve 3 kez 
asist yaptı.

CEM İLKEL
zoru başardı

malarda bulundu. Koç, “Hedefl ediğimiz transferleri tamamlarsak 
gruptan rahat çıkarız. Orta şekerli bir kura oldu” yorumunu yaptı

Falcao Amerika yolcusuFalcao Amerika yolcusu
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EROL 
KARAPINAR
İYİ PARTİ BEYLİKDÜZÜ
İLÇE BAŞKANi

KEMAL SIR
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKAN YARDiMCiSi 
BEYLİKDÜZÜ TÜRK KiZiLAYi YöNETİM KuRuLu ÜYESİ

İLYAS YILMAZ
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

ÖZDEMİR POLAT
İYİ PARTİ GENEL İDARE KuRuLu ÜYESİ

CEVDET EROĞLU
CEMREM MAKİNA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

YöNETiM KuRuLu BAŞKANi

D iyabet hastası olan Serkan Öztürk'e
yaklaşık 3 yıl önce rutin kontroller sı-
rasında böbrek yetmezliği tanısı ko-

nuldu. Kreatin değerleri yükselen ve yavaş
yavaş böbreklerini kaybetmeye başlayan Ser-
kan Öztürk, nakil olmaya karar verdi. Çap-
raz nakil için eşiyle İstanbul'a gelen Öztürk,
yapılan tetkikler sonrası şaşkına döndü. Öz-
türk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu
belirlendi. Doktorlar, by-pass olmadan nakil
ameliyatının gerçekleştirilemeyeceği belirtti.
Bunun üzerine Serkan Öztürk, aynı seansta
hem kalp hem böbrek nakli ameliyatına
alındı. Geçen sürede eşinin çapraz nakil liste-
sinden çıkması üzerine Öztürk'e abisi böbre-
ğini verdi. Medicana Bahçelievler
Hastanesi’nde önce by-pass ardından böb-
rek nakli olan Öztürk, tek seansta sağlığına
kavuştu.

Ailecek şok yaşadık

Diyaliz tedavisi için hastaneye gittiğinde
nakil olmaya karar verdiğini belirten Serkan
Öztürk, “Orada nakil olan bir hastayla karşı-
laştım. Onun sayesinde böbrek nakli tedavi-

sini öğrendim. Eşim araştırmaya başladı, gö-
rüşmeler yaptık. Eşim böbreğini vermek is-
tedi ve çapraz nakle karar verdik. Nakil
öncesi yapılan tetkiklerde kalple ilgili hastalı-
ğım ortaya çıktı. Hiç aklıma gelmezdi bir şi-
kâyetim, nefes darlığım yoktu. Beklemediğim
bir şeydi ve ailecek bir şok yaşadık. Kalp ope-
rasyonu olmadan nakil olamayacağım söy-
lendi ve bu arada eşimin böbreği çapraz
nakil listesinden çıktı. Doktorlar hem nakil
hem de kalp ameliyatının aynı operasyonda
yapılmasına karar verdi. Abim sağ olsun
bana böbreğini verdi. Tek ameliyatta sağlı-
ğıma kavuştum” dedi.

Sıkıntılarından kurtuldu

Nakil öncesi hayatında çok şeyin eksik oldu-
ğunu anlatan Serkan Öztürk, “Yemeklerim
kesilmişti, bazı yemekleri yiyemiyordum, en-
gellerim çoktu, idrarda sıkıntılar, şişkinlikler
yaşıyordum. Ayaklarım da şişmeye başla-
mıştı. Yaşadığım bölgede eti çok tüketir ve
severiz et yemem yasaklandığı için çok üzül-
düm. Nakil imkânınız varsa böbrek nakli ola-
rak hayatınızı kurtarın” diye konuştu. DHA

Hatay'da yaşayan 48 yaşındaki Serkan Öztürk, çapraz böbrek nakli ameliyatı olmak için İstanbul'a geldi.
Burada yapılan tetkiklerde Öztürk'ün 4 ana kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Aynı seansta hem
kalp hem böbrek nakli ameliyatı olan Serkan Öztürk, 4 saatlik bir operasyon sonrası sağlığına kavuştu
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Evden alışveriş
kültür oldu

SunExpress, 2021 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsa-
yan dönemde yolcu trafiğinde geçen yıla oranla
yüzde 43 artış meydana geldiğini açıkladı. Türk
Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu Su-
nExpress, 2021 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan
yolcu verilerini açıkladı. Havayolu şirketi bu dö-
nemde 3 milyonun üzerinde yolcu taşırken, geçen
yılın aynı dönemine göre ise yolcu trafiğinde %43
artış meydana geldi. Ayrıca Şirket söz konusu dö-
nemde yüzde 85 doluluk oranına ulaştı. Seyahat kı-
sıtlamalarının kaldırılmasının ardından yolcu
sayısından artış yaşayan Havayolu şirketi, yeni desti-
nasyonların yanı sıra Türkiye’nin tatil rotalarına fre-
kans artışı ile turizme destek vermeye devam ediyor.

Pandemi döneminde zirve yapan evden alışverişin ko-
laylığını fark eden tüketiciler, normalleşmeye rağmen
online alışverişten vazgeçmiyor. Kullanıcı sayısı her
geçen gün artan sanal marketlerle Türkiye’de evden
alışveriş kültürü oturmaya başladı. Online alışveriş
hakkında bilgi veren Jetizz’in Genel Müdürü Sinan
Yavuz, “Evden çıkmadan market alışverişini yapabil-
mek; hâlihazırda son birkaç yıldır insanlar arasında git
gide daha popüler olan bir uygulamaydı. Pandemiyle
evden market alışverişi yapabilmek daha büyük bir
öneme sahip oldu. Kalabalık marketlerden uzak dur-
mak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi ya-
pabilmek için bugün birçok büyük market zinciri daha
bu uygulamayı hayata geçirdi. Pandemiyle birlikte sa-
yısı hızla artan milyonlarca kişi daha sanal market uy-
gulamalarını kullanmaya başladı. Uygulamaların
birçoğu birkaç sene önce devreye girse de esas zirve
noktası pandemi oldu”ifadeerini kullandı.


