
Yapımı devam eden 10 raylı
sistemle bir dünya rekoruna

imza atan İBB, 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı yeni bir metro projesiyle
taçlandırıyor, çok ihmal edilen şehrin
batı yakasına metro götürüyor 
Mahmutbey’de biten hattı Bahçeşe-
hir ve Esenyurt’a uzatacak raylı sis-
temin çalışmaları, 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nda Başkan Ekrem İma-
moğlu’nun katılımıyla başlatılacak.
Konuya ilişkin konuşan İmamoğlu,
“İstanbul'daki metro hattı çalışmala-
rımıza hız kesmeden devam edece-
ğiz” ifadesini kullandı. I SAYFA 4
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AÇILIŞ BUGÜN

Esenyurt bayramı
metroyla karşılıyor

O gün bir milletin esaretinden kurtulup
bağımsızlığını inşa edeceğinin sinyalini
veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelle-
rinin atıldığı bir gündü. 31 Ağustos
1922 günüydü.  Başkumandan Mus-
tafa Kemal, Başkomutanlık Meydan
Savaşı’nın ardından savaş alanını gör-
mek amacıyla Berberçamı mevkiine
geldi ve top mermisinin
açtığı çukur içinde üzeri
yarı toprakla örtülü bir
şehidin kolunun, san-
cağı gökyüzüne doğru
dik tutar bir şekilde kas-
katı kaldığını gördü...

Meçhul asker

Mehmet Halıcı'nın yazısı sayfa 9'da
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Taksi şikayetlerinin artması korsan
taksicilerin işine yaradı. Santral kuran
korsan taksiciler, İstanbul’un her
noktasına hatta İstanbul’dan
Türkiye’nin dört bir yanına yolcu
taşıyor. Tek bir hat üzerinden ulaşılan
korsan taksi ağını sizin için aradık.
Aramalara yanıt veren kişi,
Türkiye’nin her yerine yolcu
taşıdığının ve Sultangazi'den 
Maltepe’ye 90 liraya, Sultangazi'den
Edirne’ye 650 liraya, lüks araçlarla
seyahat etmenin ise 1000 ila 
1500 lira arası olduğunu söyledi

'Çevre dostu' 
olarak bilinen gemi

taşımacılığının özellikle
liman bölgelerinde
kısmi de olsa hava
kirliliğine yol açtığı 

belirtildi. Türkiye'deki
en büyük limanlardan
biri olan Ambarlı'daki

araştırmada kükürt
dioksit ve partiküler
madde emisyonları 
Esenler, Avcılar ve

Kadıköy ilçelerindeki
ölçüm sonuçlarından

daha yüksek
düzeyde çıktı

Taksi şikayetlerinin arttığı
İstanbul'da birçok kişi 

korsan taksiye yöneliyor. Talebin
her geçen gün arttığı korsan 
taksilerin organize olup, Türkiye'yi
saran bir 'ulaşım ağı' oluşturduk-
ları ortaya çıktı. Bu ulaşım ağı tek
bir merkezden yönetiliyor ve çağrı
merkezi gibi çalışan hattın num-
arasını müşteriler birbirlerinden
ediniyor. 'Korsan taksi çağrı hattı'
arandığında pazarlık başlıyor.
Korsan taksi merkezini arayanlara

lüks araçlarda yolculuk yapma 
seçeneği de sunuyor. Muhabiri-
miz, o korsan taksi ağını aradı ve
hem İstanbul'da hem de şehir 
dışına yolculuk yapabilmenin 
ücretini ve şartlarını sordu. 
Korsan taksi hattına gelen 
aramalara yanıt veren kişi, 
Sultangazi'den Maltepe'ye 90
liraya, Sultangazi'den Edirne'ye
650 liraya, lüks araçlarla seyahat
etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira
arası olduğunu söyledi.
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VATANdAŞ KorsANI TerCiH ediYor

Korsan taksi hattına gelen
aramalara yanıt veren kişi,

“Ne zaman şehir dışına gitmek 
isterseniz bir gün öncesinden 
bizi arayıp rezervasyon yapmanız
yeterli. Aynı zamanda bütün 
araçlarımız konforlu ve iyi. Polis
çevirmelerindeyse adli sicil kaydı-
nızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı
çıkmıyor. Özellikle trafik polisi 
çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız.
Gebze'den çıktığımızda polis kor-
san taksiyle ilgili hiçbir işlem ya-

pamıyor. Sadece İstanbul'da işlem
yapabiliyor” dedi.  İndirim talebi
üzerine, aramalara cevap veren
kişi, “Korsan taksiyle istediğiniz
yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister
Adana, isterseniz de Edirne'ye 
yolculuk yapabilirsiniz. Size en
fazla 50 lira bir indirim yapabili-
rim. Ancak temiz ve lüks bir araç
gönderebilirim. Bizim 500 adet
araç ağımız var. İnsanlar her 
yerden alıp her yere götürebiliyo-
ruz” diye konuştu. I SAYFA 9
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GeBZe soNrAsI PoLis KArIŞmIYor

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Hünkâr Hacı

Bektaş Veli Festivali’ne katıldı. 
Kılıçdaroğlu, “Bugün dünyada, savaş
alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan 
bölgelerin büyük bir bölümü İslam
ülkeleri. Yerinden yurdundan edilen,
ülkelerinden göç etmek zorunda 
olan Müslüman-
lar var. Dileriz
yaşanan acı dö-
külen kanlar son
bulur. İslam
dünyasında
huzur ve adalet
gelir, adalet ve
huzur kazanmış
olur” dedi.
I SAYFA 7
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Her zaman huzur 
ve adalet kazansın

İSLAM DÜNYASI DİLEĞİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

AMBARLI LiMANI
KiRLiLiK SAÇIYOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki
Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle 

neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99'uncu yılına ge-
lindi. Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından
biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhar-
rebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı. Mustafa
Kemal Paşa, zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da,

Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere
yayımladığı bildiride, “Bütün arkadaşlarımın, Anado-
lu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini
göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl
gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, 
yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. 
Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” emrini verdi.
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99 YILDIR YAŞANAN BÜYÜK GURUR

YIL: 16          SAYI: 5082  FİYAT: 75 Krş 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

3 AYLIK ArAŞTIrmANIN soNUCU
Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik 
Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Kaan 

Ünlügençoğlu, Doç.Dr. Görkem Kökkülünk ile Prof.Dr. Fuat 
Alarçin, Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nda hava kalitesine ilişkin 3 ay
süren ölçümler yaptı. Limanın ciddi anlamda hava kirliliğine yol aç-
tığını anlatan Kökkülünk, “Ambarlı Limanı'nda yapılan hava kalitesi
ölçüm sonuçlarına göre azot oksitler, partiküler madde ve kükürt 
dioksit oranlarının biraz daha yüksek seviyelerde olduğunu gözlem-
liyoruz. İnsan Sağlığı ve Ekosistemin Korunması İçin Hava Kalitesi
Sınır Değerlerine bakıldığında AB ve ulusal hava kalitesi limit 
değerlerinin belli günlerde aşıldığını gözlemledik” dedi. I SAYFA 9
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BUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOSBUYUK DEStAN 30 AGUStOS
1922 yılında bugün Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren Türkiye, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal

Atatürk'ün önderliğinde büyük bir destan yazmış ve Büyük Taaruz'u zaferle taçlandırmıştı. 
O günden bugüne değin Zafer Bayramı olarak kutlanan bu günün, sevincini paylaşıyoruz
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SAGIMIZ SOLUMUZ
KORSAN tAKSI! iSTANBUL’UN

HER
YERiNDELER

7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, "Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların
fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor" ifadelerini kullandı. 

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın
99. Yılı, Bağcılar Belediyesi 

tarafından Balıkesir’de düzenlenen
anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Erdek
Spor Dalış Kulübü’nde bir araya
gelen asker, polis, akademisyen ve
engelliler birlikte Marmara Denizi’ne
“Zafer Dalışı” yaptı. Kısa bir süre 
su altında kalan dalgıçlar, su yüzüne
çıkışta Türk bayrağı açtı. Etkinliğe
dair konuşan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Bayramın
coşkusunu her alanda yaşatacağız”
dedi. I SAYFA 8

ç

ANLAMLI KUTLAMA

Zafer için denizin
dibine daldılar

Mavi gözlü dev 
KOMUTAN...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı
kutlayacağız büyük bir coşkuyla. 
Salgın hastalık nedeniyle, arzuladığı-
mız büyük toplantıları, gösterileri,
yürüyüşleri yapamasak da, 
gerekli önlemleri alarak, bayram 
sevincimizi yaşayacağız. 26 Ağustos
1071’deki Malazgirt Zaferi ile 

26 Ağustos 1922’deki
Büyük Taarruz’u karşı
karşıya getirmek 
isteyenlere; ilkini 
kutlarken, ikincisini 
geçiştirenlere;...

Oktay Apaydın'ın yazısı sayfa 10'da

Kemal Kılıçdaroğlu

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, uzun süredir ya-

pımı devam eden Çatalca Belediyesi
İlyas Demiroğlu Güreş Salonu'nun
açılışını gerçekleştirdi. Büyük bir se-
vinç içinde olduklarını anlatan Üner,
“Güreş sporunun kalbinin attığı
Çatalca'mızda, yağlı güreşlerimizin
hemen öncesi ilçe ve ülke sporuna 
kazandırdığımız “İlyas Demiroğlu
Güreş Salonu" açılışımızı gerçekleştir-
dik. İlyas hocamızın ruhu şad, adını
verdiğimiz güreş salonumuz hayırlı
olsun” ifadelerini kullandı.
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Güreşin kalbi
burada atacak

GÜREŞ SALONU AÇILDI

Sen misin

çöPE
AtAN!

istanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı

polis ekiplerince, bazı 
sosyal medya hesapla-
rında, bir kişinin yüklü

miktarda sebzeyi kasalar-
dan çöp kamyonuna 
döktüğü görüntülerin pay-
laşılması üzerine çalışma
başlatıldı. I SAYFA 3
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silivri rengarenk

59. Yoğurt Festivali kapsamında düzen-
lenen ödüllü turnuvalar büyük bir heye-

canla başladı. Basketboldan plaj voleyboluna,
satrançtan tavlaya kadar pek çok müsabakaya
ev sahipliği yapan turnuvalar çekişmeli müca-
delelere sahne oluyor. I SAYFA 5
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AlAddin Yıldırım Köksal isimli
vatandaş, 33 yaşındayken 

1 buçuk milyon kağıdı yapıştırarak ismet
inönü’nün resmini yaptı. Yıldırım, yaptığı
resmi imzalattığı inönü'nün “Atatürk’ün
resmini de yaptın mı?” diye sormasının
ardından Atatürk resimleri ile evini sergi
alanına dönüştürdü. I SAYFA 13
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Yıllardır Atatürk’ü
resmediYor
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ViRUS
UYKUMUZU 
DA BOZDU

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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Yürümekhafızaya
çok iyigeliyor

Fazlaşekerkomayasokuyor
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
ÇAMLICAMedipol 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 olanmikroorganizmalar
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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Prostat 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. HalimHattat, “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 ürolojikmuayene 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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Yürümekhafızaya
çok iyigeliyor

Fazlaşekerkomayasokuyor
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
ÇAMLICAMedipol 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 olanmikroorganizmalar
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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Prostat 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. HalimHattat, “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 ürolojikmuayene 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.

Koronavirüsün tüm dünyada insanla-
rın uykusunu nasıl etkilediği araştırıldı. 
Araştırmada, uykuya dalma sıkıntıları, 

uykunun bölünmesi, kabus görme, uyan-
ma sıkıntıları gibi sorunların arttığı ortaya 
çıktı. Sorunlar özellikle kadın ve gençlerde 

daha fazla etkisini gösteriyor

ARİZONA Eyalet Üniversitesi Edson 
Hemşirelik ve Sağlık İnovasyonu Koleji, 
yaşları 18 ile 80 arasında değişen ve 

yüzde 72’si kadın 991 katılımcıdan oluşan 
grup üzerinde uyku düzeni araştırması yaptı. 
Araştırma, 79 ülkede yaşayan insanlardan 
gelen yanıtlarla çevrimiçi gerçekleşti. Araştır-
ma sonuçlarını değerlendiren Nöroloji Uzmanı 
Dr. Oğuzhan Onultan, “Koronavirüs pande-
misinde ortaya çıkan uykusuzluk sorunları 
daha da belirginleşti. Buna koronasomnia da 
diyorlar. Araştırmada, uykuya dalma sıkıntıla-
rı, uykunun bölünmesi, kabus görme, uyanma 
sıkıntıları gibi sorunlar olduğu ortaya çıkmış. 
Bunların hepsinin bir sebebi var. Bu insanla-
rın yarısında uyku bozukluğu, uykuya dalma 
bozuklukları ve uyanma bozuklukları ortaya 
çıkmış. 3’te 2’sinden fazlasında da depresyon 
bulguları ortaya çıkmış” dedi.
Uykusuzluğun sebebi var 

Pandemi öncesine göre uykusuzluk sorunla-
rının ve depresyon bulgularının artmış olduğu-
nu belirten Dr. Onultan, “Uyku sorunlarının 
hepsinin bir nedeni var. Evde kapalı kalma 
dönemleri, iş kaybı tedirginlikleri, eskisi kadar 
güneş almama, özellikle mavi ışık dediğimiz 
tablet, telefon ve bilgisayarla çok iç içe olmak 
ve bunların yatak odasında olup uyku hijye-
nini bozması sebep olarak gösterilebilir. Saat 
9’dan sonra bu tip kaynaklara maruz kaldı-
ğınız zaman melatonin denilen hormonun 
salınımında sıkıntı oluyor. Bu yüzden bunların 
hepsi uykusuzluk sorunları içerisinde bir sebep 
diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kadın ve gençlerde daha çok
Uykuya dalma, uykunun bölünmesi, kabus 

görme gibi uyanma sıkıntılarının özellikle 
kadınlarda ve gençlerde daha sık görüldüğünü 
aktaran Dr. Onultan, “Kadınlarda ve gençler-
de uyku problemlerinin daha fazla olmasının 
sebebi gençlerin duygu durumlarının kolay 
değişiyor olmasıyla bağdaştırılabilir. Kadınlar-
da da hormonel değişiklikler daha fazla olduğu 
için daha çok depresyona yatkınlık ortaya 
çıkması söz konusu diyebiliriz” ifadelerini 
kullandı.
Bu uyarılara dikkat 

Uyku düzeninin bozulmaması ve korunması 
için yapılacakları sıralayan Medicana Kadıköy 
Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan 
Onultan, sözlerini şöyle tamamladı: “Gündüz-
leri aktif olunması, yapılabiliyorsa günde en az 
30 dakika spor yapılması, güneş ışığı alınması, 
mümkün olduğu kadar uyku hijyeni denilen 
yatak odasındaki mavi ışık kaynaklarının 
bulunmaması, televizyonun çok izlenmemesi, 
haberlerin çok takip edilmemesi gerekir.”

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş özellikle geceleri boyun kısmında elektirik çarpma-
sı gibi ağrı ile karşılaşanları fıtık konusunda uyardı. Boyun fıtığında hastaların hem 
başını öne eğdiğinde hem de yukarıya baktığında ağrının arttığını fark edebileceğini 

söyleyen Sarıtaş boyun fıtığının nedenleri ve tedavi yöntemlerini anlattı

YUKSEK TANSiYON CiNSEL 
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Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş özellikle geceleri boyun kısmında elektirik çarpma-
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FINDIKZADE Medipol 
Üniversitesi Hastanesi Fi-
ziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş, 
boyun ağrılarının insanların bel 
ağrısından sonra en sık karşılaştığı 
kronik ağrı nedeni olduğunu be-
lirterek “İnsanların yaklaşık yüzde 
70’i hayatlarında en az bir kez bo-
yun ağrısı ile karşılaşır. Her boyun 
ağrısı boyun fıtığı değildir. Boyun 
ağrılarının oldukça önemli bir 
kısmı fıtıktan değil boyun etrafı 
kaslardaki ağrılardan kaynaklanır. 
Boynumuz 7 adet omurdan oluşur 
ve omurlarımız arasında hareket 
edebilmemizi sağlayan diskler yer 
alır. Boyun fıtığı, boyun omurları 
arasındaki disklerin, çeşitli ne-
denlere bağlı olarak yıpranması, 
yırtılması veya yerinden kayması 
nedeniyle, omuriliğe ve omurilik-
ten ayrılan sinirlere baskı yap-
masıdır. Kötü pozisyonda uzun 
süre oturmak, uzun sürelerle araç 
kullanmak, hareketsiz bir yaşam 
sürmek, artan yaş, ağır fiziksel 
işlerde çalışma, sık yapılan boyun 
öne eğik durmak, ani hareketler 
ve travma boyun fıtığına neden 
olabilir. Sigara kullanımı da bo-
yun fıtığı için bir risk faktörüdür” 
diye konuştu.
Elektirik çarpması gibi ağrı

En sık görülen belirtinin boyun 
ağrısı olduğuna değinen Dr. Öğr. 
Üyesi Sarataş, şöyle devam etti: 
“Hasta hem başını öne eğdiğin-

de hem de yukarıya baktığında 
ağrının arttığını fark eder. Boyun 
ağrısı sırta, omuzlara, kollara 
yayılabilir. Elektrik çarpması 
şeklinde hissedilebilir. Hastalarda 
gece ağrısı olabilir. Hasta başı-
nı uygun bir postüre getirerek 
uyuyabildiğini söyler. Öksürme 
ve ıkınma gibi basınç artışı yapan 
durumlarda boyun ve koldaki 
ağrı artar. Bazı hastalar ellerini 
başına koyarak rahat ettiğini 
söyler. Çünkü bu duruş şekli 
boyundan çıkan sinirin kökünün 
genişlemesini sağlayarak hastaya 
rahatlık verir. Etkilenen sinir 
köküne bağlı omuz, kol, ön kol ve 
parmaklarda uyuşukluk olabilir. 
Sinir kökünde hasar oluştuysa 
kol ve parmaklarda kuvvetsizlik 
olabileceği gibi kişi ağrı nedeniyle 
kolunu kullanamadığı için fonksi-
yonel bir kuvvetsizlik de olabilir. 
Kas spazmı, vertebral arter ve 
spinal sinir kökü basısına bağlı 
baş ağrısı görülebilir, buna boyun 
ve kol ağrısı eşlik eder.”
Kas ağrısıyla karıştırmayın

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş, 
fıtık ile ağrı arasındaki farkı ise şu 
şekilde anlattı: “Kas ağrısı, boyun 
fıtığı dışında başka nedenlerden 
de kaynaklanabilir. Basit bir kas 
tutulması olabileceği gibi romato-
id artrit (RA) ve ankilozan spon-
dilit gibi romatolojik hastalıklara, 
eklem ve omurga kireçlenmeleri-
ne, yumuşak doku hastalıklarına, 
enfeksiyon hastalıklarına, kemik 
hastalıklarına ve kırıklarına, me-

tabolik, hormonal hastalıklara ve 
çeşitli tümörlere bağlı olarak da 
kas ağrısı gelişebilir. Ağrının yeri, 
başlangıç şekli, zamanı, şiddeti, 
süresi, yayılımı, ağrıyı tetikleyen 
ya da artıran ve azaltan faktörler, 
ağrının iklim şartları ile ilgisi, ağ-
rının istirahat ve hareket ile ilgisi, 
gece ağrısı gibi bulgular sorgula-
nır. Ayrıntılı sistemik ve nörolojik 
muayene ve görüntülemeler kas 
ağrısının nedenini ayırt etmekte 
önemlidir.”
Fıtığı tetikleyen alışkanlıklar

Günlük hayatta farkında olma-
dan yapılan alışkanlıkların boyun 
fıtığını tetiklediğine dikkati çeken 
Dr. Öğr. Üyesi Sarataş, “Duruş 
bozukluğuna yol açan uzun süreli 
masa ya da bilgisayar başında 
oturanlarda da boyun fıtığı daha 
sık ortaya çıkar. Başın öne doğru 
1 cm yer değiştirmesi ile başın 
ağırlığının yaklaşık 2/5’i kadar 
boyun bölgesine binen yük artar. 
Buna göre 5 cm’lik yer değiştirme 
sonucu başın normal ağırlığının 
yaklaşık 2 katı kadar daha ağırlık 
boyun omurgası tarafından taşın-
mak durumundadır. Bu ağırlık 
artışı boyun eklemlerinde bağlar-
da ve kaslarda anormal streslere 
yol açar. Uzun süreler öne veya 
yukarıya bakarak sabit çalışmak, 
kulakla omuz arasına telefon 
sıkıştırıp uzun süreler konuşmak, 
ağır kaldırmak, uzun süreler 
bilgisayar/tablet/telefon ile vakit 
geçirmek boyun fıtığını tetikliyor” 
ifadelerini kullandı.

NEŞE MERT

AYNUR CİHAN

“BOYUN fıtığı tanısı genellikle 
ağrı ile başvuran hastalara yapılan 
fiziksel muayene sonucunda 
konur. Ancak, basının tam olarak 
nerede olduğu ya da ağrının 
başka bir sebebi olup olmadığını 
anlamak için görüntüleme tek-
niklerinden de yararlanılır” diyen 
Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Sarataş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Muaye-
ne sonrası direkt grafi, bilgisayarlı 
tomografi (BT) veya manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile 
boyun fıtığı tanısı netleşir. Rönt-
gen filmleri omurgadaki kemik 
çıkıntıları ve disk aralıklarındaki 
daralmayı gösterebilir ancak bo-
yun fıtığı ya da omurilikten çıkan 
sinirleri gösteremez. BT ve MRG 
(altın standart) taramaları tüm 
omurga bölümlerinin (omurlar, 
diskler, omurilik ve sinirler) ay-
rıntılı görüntülerini sağlar. Ayrıca 
elektriksel sinir iletkenlik çalışma-
ları (EMG) yapılarak boyun fıtığı 
sonucu oluşabilecek sinir hasarı-
nın bulguları aranabilir.”

Teşhis nasıl konuyor 

Dr. Oğuzhan 
Onultan

Yüksek tansiyonun tıp dün-
yasında ‘sessiz katil’ olarak 
adlandırıldığını vurgulayan 

Hattat Klinik’ten Üro-Androloji 
Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 
“Hem yüksek tansiyon hem de 
bu hastalığın tedavisinde kulla-
nılan ilaçlar cinsel performansı 
düşürebiliyor. Birçok hasta da 
tansiyonunun daha da yükselme-
sinden endişelenerek cinsellikten 
kaçınıyor. Yüksek tansiyona bağlı 
gelişen sağlık sorunları da cinsel 
gücü düşürebiliyor” diye konuştu.
Yüksek tansiyonun damar düş-
manlarının başında geldiğini söy-
leyen Hattat, “Tansiyon yükseldi-
ğinde zamanla kan damarlarının 
duvarı zedeleniyor. Yıllar içinde 

damar duvarları kalınlaşıp daralı-
yor. Damar hasarı nedeniyle tüm 
vücutta kan akışı azalıyor. Peniste 
de sertleşmenin meydana gelmesi 
için gereken kan akımı düşüyor. 
Böylece sertleşmeyi elde etmek 
ve sürdürmek güçleşiyor. Bazen 
sertleşme sorunu altta yatan bir 
yüksek tansiyonunun ilk habercisi 
de olabiliyor. Hatta kliniğe cinsel 
fonksiyon sorunu ile başvurup, 
yüksek tansiyonu olduğunu 
bizden öğrenen hastalarımız var. 
Bu nedenle sertleşme sorununda 
damarsal riskleri ortaya çıkarmak 
gerekli” açıklamasında bulundu.
Testesteron eksikliği görülebiliyor

Yüksek tansiyonda kullanılan 

bazı ilaçların sertleşme sorunu 
yaratabildiğini ve hormon sevi-
yesini bozabildiğini ifade eden 
Hattat, “Örneğin bazı idrar 
söktürücüler idrardan çinko 
atımını arttırıyor. Çinko testos-
teron hormonunun yapımında 
kullanıldığından bu ilaçların 
kullanımında bir süre sonra 
testosteron eksikliği gelişebi-
liyor. Yine beta bloker grubu 
ilaçların çoğu (bazı istisnalar 
hariç) sertleşme sorununa yol 
açabiliyor. ACE inhibitörleri 
ve kalsiyum kanal bloker grubu 
ilaçların ise cinsel fonksiyon 
üzerinde nispeten daha az 
olumsuz etkisi var” ifadelerini 
kullandı.

Prof. Dr. 
Halim Hattat

Türkiye’de yüksek tansiyon hastalığının yaygın görüldüğünü söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim 
Hattat, “Yüksek tansiyonun en önemli yan etkilerinden biri ise cinsel hayatta ortaya çıkıyor. Bir çalışmaya 

göre, 40 yaşın üzerinde yüksek tansiyonu olan erkeklerin yarısında sertleşme sorunu görülüyor” dedi

BU yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa 
Festivali’nde Haluk Levent sahneye çıktı. Kültür-
park Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran dinleyicile-
riyle buluşan Levent, geçmişten günümüze sevilen 
şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat 
çeken Haluk Levent, bazı şarkılarını ise seyircilerin 
arasında dolaşarak okudu. Bu sırada hayranları 
da şarkıcıya eşlik etti. Bursa’ya 28 yıldır geldiği-
ni ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, 
“Bursa’ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa 
Festivali’nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. AHBAP organi-
zasyonuyla ilgili yaşadığı anıları da dinleyicileriyle 
paylaşan Levent, bir helikopter kiralama işinde 
bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili 
memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı. 
Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden alkış 
alan Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser 
hastası Neslican Tay’ı da anarak, onun sevdiği bir 
şarkısını da söyledi. Ünlü şarkıcı ayrıca, konserde 
bir sağlık çalışanıyla da sahnenin önünde dans etti. 
Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Levent, 
alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

BU yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa 

Sağlık çalışanıyla dans etti



POLİS ekipleri tarafından yapılan 
incelemede, bahse konu olayın 
geçtiğimiz günlerde Ataşehir 

ilçesinde hal olarak faaliyet yürüten bir 
işyerinde meydana geldiği, sebzeleri çöp 
arabasına döken kişinin iş yeri çalışa-
nı yabancı uyruklu K.J. olduğu tespit 
edilmiş, işyerinde yapılan kontrolde, si-
gortasız olarak çalıştırıldığı tespit edilen 
K.J. ve iş yeri sahibi F.K. isimli kişiler 
gözaltına alındı. Yakalanan şüphelile-

rin sorgulanmak üzere polis merkezine 
götürüldü.
Bakan açıklama yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ko-
nuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, görüntülerin bakanlıkça 
ihbar kabul edilerek inceleme başla-
tılması yönünde ilgili il müdürlüğüne 
derhal talimat verildiğini, eylemi 
yapan firmanın tespit edildiğini ve 
hakkında idari süreç başlatıldığını 

kaydetti.
Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak 

süreç sonunda mevzuata aykırı eylem 
yaptığı tespit edilenler hakkında en 
ağır idari cezaların uygulanacağını 
belirterek, “Vatandaşımızın temel 
besin maddesi olan sebze ve meyvede 
piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle 
müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara 
en ağır cezaların verileceğinden hiçbir 
vatandaşımızın şüphesi olmasın.” dedi. 

KAZA, geçen cuma, saat 04.30 
sıralarında Konya-Aksaray 
kara yolunun 60’ıncı kilomet-

resinde meydana geldi. İsmail Yılmaz 
yönetimindeki 43 AAC 671 plakalı, 
amonyum nitrat yüklü TIR, sürücüsü-
nün kontrolünden çıkıp karşı şeride 
geçerek, Kayseri’den Antalya’ya tatile 
giden Hacı Hasip Ocak (20) yöne-

timindeki 38 AFA 498 plakalı hafif 
ticari araca çarptı. Kazada hurda yığı-
nına dönen hafif ticari araçtaki Mesut 
Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), 
çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak, 
Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve 
baldızı Feyzanur Kofa (24) olay yerin-
de yaşamlarını yitirdi, çocuklarından 
Nisanur Ocak (16) ile TIR şoförü 

İsmail Yılmaz, yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren 6 kişi-

nin cenazeleri, dün memleketleri 
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde top-
rağa verildi. Ocak ailesinin kazadan 
tek yaralı kurtulan kızları Nisanur 
Ocak’ın tedavisinin devam ettiği ve 
sağlık durumunun da iyi olduğu belir-
tildi. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince, bazı sosyal 
medya hesaplarında, bir kişinin yüklü miktarda sebzeyi kasalardan çöp 
kamyonuna döktüğü görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı

İstanbul’da  üç ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon 
düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 46 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İkitelli’de apartmanların bahçe kısmında bulunan sokak 
kedilerine yemek veren bir vatandaş ile komşusu arasında 
tartışma çıktı. Kedileri istemediğini belirten komşu bir süre 

tartıştıktan sonra camdan aşağıya su dökünce mahalle karıştı

Sen misin sebzeleri Sen misin sebzeleri 
COPE ATAN!COPE ATAN!

TEM Otoyolu Bağlantı yolu Esen-
yurt mevkiinde henüz bilinmeyen 
bir nedenle yanan kamyonet, 

kullanılamaz hale geldi. Yangın anları 
cep telefonu kamerasına yansıdı. Yan-
gın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu 
Bağlantı yolu Esenyurt Mevkii Avcılar 
istikametinde seyreden bir kamyonette 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sürücüsünün seyir halinde olduğu kamyo-

netten, bilinmeyen bir nedenle dumanlar 
yükseldi. Sürücünün sağ şeride çekip, 
durmasının ardından araçtan bir anda 
alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kam-
yonetin tamamını sararken, ihbar üzerine 
olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye 
ekipleri tarafından yapılan müdahale ile 
yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan-
lar ise çevredeki sürücülerin cep telefonu 
kamerasına yansıdı. 

SULTANGAZİ Esentepe 
Mahallesi 2390 Sokak’ta dün 
sokakta düğün yapan kişilerin 

geç saatlere kadar yüksek sesli müzik 
eşliğinde eğlenmesi üzerine polise 
çok sayıda şikayet gelmiş, bir grup 
ihbara giden polis ekiplerine sal-
dırmıştı. 3 polis memurunun yara-
landığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına 
alınmıştı. Sokak düğünü kavgasının 
ardından polis başta olayın yaşandığı 
mahallede ve ilçe genelinde denetim-

lerini artırdı. Denetimlerde şüpheli 
görülen araçlar durdurularak arandı, 
yine şüpheli görülen kişilerin kimlik 
kontrolleri yapıldı. Denetimlere İlçe 
Emniyet Müdürü Turan Çelik’inde 
katıldığı denetimlerde Çelik, olayın 
yaşandığı sokakta vatandaşlarla soh-
bet etti. Sultangazi Devriye Ekipler 
Amirliği, Yunus Polisi ve Trafik 
Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 
denetimlerin ilçe genelinde devam 
edeceği öğrenildi. DHA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 23 ve 27 Ağus-

tos tarihlerinde Bağcılar, Kâğıthane 
ve Sancaktepe’de torbacı olarak tabir 
edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 
operasyon düzenledi. Adreslere yapılan 
baskınlarda 5’i yabancı uyruklu 2’si Türk 
olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. 
Yapılan aramalarda, 26 kilo 140 gram 
likit eroin, 17 kilo 240 gram eroin, 4 adet 
hassas terazi, 141 kilo 820 gram uyuş-
turucu madde çoğaltımında kullanıldığı 
değerlendirilen sodyum karbonat, 131 
kilo 600 gram asit, 3 bin 800 adet sen-
tetik ecza hap, 1 kilo 220 gram kokain, 
984 gram hint keneviri, 30 gram ecsta-
cy, kalıp makinesi, aydınlatma sistemi, 
tabanca ve kroki ele geçirildi. Baskın 
anları polis kamerasına yansırken, ele 
geçirilen uyuşturucu maddelere İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşke-
sinde sergilendi.  Gözaltındaki şüphe-
lilerden yabancı uyruklu 5 şüpheli sevk 
edildikleri adli makamlarca tutuklanarak 
Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 
diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri-
nin sürdürüğü öğrenildi.

İstanbul’da uyuşturucu opesrayonuİstanbul’da uyuşturucu opesrayonu

POLiS KUS 
UCURTMADI

Olay, Başakşehir İkitelli 
Mehmet Akif Ersoy Ma-
hallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre mahallede bulunan 
apartmanların bahçe kısmında 
bulunan sokak kedilerine yem 
vermek isteyen bir kadın ile kom-
şusu arasında tartışma çıktı. Çıkan 
tartışma dakikalarca sürünce diğer 

komşularda dahil oldu. Kedileri 
istemeyen bir kadın komşuları ile 
tartıştıktan sonra içeriye girerek 
aşağıda beslenen kedilerin üzerine 
doğru su attı. Atılan sudan sonra 
sinir krizi geçiren vatandaş “burası 
benim sınırım seni ilgilendirmez” 
diyerek tepki gösterdi. O anlar ise 
cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Sultangazi’de 3 polisin yaralandığı sokak düğünü kavgasının ardın-
dan polis denetimlerini arttırdı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan 
Çelik’in de katıldığı denetimlerde, olayın yaşandığı mahallede araçlar 

didik didik arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı

İkitelli’de kedi kavgasıİkitelli’de kedi kavgası

HASTANEDE 
tedavisi devam eden 
sürücü İsmail Yıl-
maz’ın, kazanın teknik 
arızadan kaynaklan-
dığını öne sürdüğü ve 
ilk ifadesinde, ‘’Kaza, 
teknik arızadan dolayı 
yaşandı. Arızadan do-
layı yoldan çıkıp, karşı 
şeride geçtim” dediği 
öğrenildi. Bunun üze-
rine jandarma ekipleri, 
kazaya karışan TIR’da 
detaylı teknik incele-
me başlattı. 

TIR incelemeye alındıTIR incelemeye alındı

Konya’da, amonyum nitrat yüklü TIR’ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin 
öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz’ın (48), tedavisi sürüyor. Yılmaz’ın, 

kazanın, teknik arızadan dolayı yaşandığını söylemesi üzerine jandarma, TIR’da inceleme başlattı

BAYRAMPAŞA’DA yol çalışması yapı-
lan caddede asılı kalan İETT otobüsü, 
vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. 
Otobüsün kurtarılma anları, cep 
telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün 
saat 11.00 sıralarında, 
Altıntepsi Mahallesi, 
Akpınar Caddesi’nde 
meydana geldi. İETT 
otobüsü, caddeye dön-
mek istediği sırada, 
yolun çalışma yapılan 
kısmındaki yükseltiye 
takılarak askıda kaldı. 
Bulunduğu yerden 
hareket edemeyen 
otobüsü, çevredeki 
vatandaşlar iterek 
kurtardı. Otobüsün 
kurtarılma anları, 
çevredekiler  tarafın-
dan cep telefonuyla 
kaydedildi. Otobüsü 

iterek kurtaranlardan Mustafa Çınar, 
“Otobüs buradan geçerken takılı kaldı, 
çıkamadı. Vatandaşlarla birlikte el 
attık, otobüsü buradan çıkardık. Burayı 
kazdılar. “Asfalt atacağız” dediler.

Alev alev yandı küle döndü

Vatandaş hızır gibi yetişti



HACER KÖSE
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G eorge Orwell’in eserlerini okumuş
veya en azından adını duymuşsunuz-
dur… 20. Yüzyıl İngiliz edebiyatının

önde gelen yazarlarından… ‘Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört‘ adlı romanı ve bu romanda ya-
rattığı Big Brother (Büyük Birader) kavramı
ile tanınır…  Orwell derki… ‘Bir savaşı bi-
tirmenin en hızlı yolu onu kaybetmektir‘…
ABD’nin Afganistan'da yaptığı gibi… Ama
sorun şu… Bir savaşı kaybetmek, nadiren
tatsızlığı arkanızda bırakıp, uğraşmayı ter-
cih ettiğiniz şeylere geçmeniz anlamına gelir.
Bunun yerine, bir savaşı kaybederseniz
başka, daha büyük sorunlarla, belki de
başka savaşlarla karşılaşabilirsiniz… Bunu
daha önce defalarca gördük…

* * * *
Kabil düştü… ABD Dışişleri Bakanı An-

tony Blinken, Kabil'in düşüşü hakkında ‘Bu-
rası Saygon değil‘ dedi… Ama bundan
sonra ne olacağını kimse kestiremiyor…
Çok bilinmeyenli denklem gibi… İzlediğiniz
herhangi bir ABD yapımı dizi ya da filmde
‘Vegas’ta olan Vegas’ta kalır‘ sözünü de
büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Bu söz,
kumarhaneleriyle ünlü, son derece şaşaalı
bir gece hayatı olan Las Vegas için bir rek-
lam ajansı tarafından ortaya çıkarılmış bir
slogan… Bu slogan Kabil veya Afganistani-
çin geçerli değil… Yani ‘Afganistan’da/Ka-
bil’de olan Afganistan’da/Kabil’de
kalmayacak‘…

* * * *
ABD, ezici hava gücüne, çok sayıda mü-

kemmel birliğe, sınırsız mali desteğe rağ-
men, Kabil’den gidiyor… Bu ABD'nin
güvenilirliğine, jeostratejik kaldıracına da
telafisi güç bir darbe vurdu… Amerika'nın
askeri gücünün sınırları konusunda bir ders

oldu… Teknolojik üstün bir
gücün zafere benzeyen nihai bir sonuç elde
edemeyebileceği görüldü… Kalıcı bir başarı
için iyi silahlanmış olmanın yetmediği, as-
gari düzeyde olsa bile yerel siyaset, tarih ve
kültür anlayışı gerektiği de görüldü…

* * * *
ABD, Afganistan‘ı demokrasiye inancı ol-

mayan, ortaçağ görüşüne sahip, bir istihba-
rat servisi tarafından desteklenen düzensiz
bir güce teslim etti… Dünya medyasında
uçağın tekerleklerine tutunan çaresiz Af-
ganların görüntüleri yavaş yavaş kaybolur-
ken, ülkedeki trajedi giderek artacak.

Yoksulluk, nüfus artışı, iklim değişikliği gibi
faktörlerin de etkisiyle muhtemelen bir ba-
taklığa doğru sürüklenme ihtimali yüksek…

* * * *
Afganistan dünyanın en fakir ülkelerin-

den biri… Ancak 2010’da, ABD askeri jeo-
loglarının hazırladığı rapora göre, yaklaşık
1 trilyon dolar değerinde maden yatakla-
rına sahip… Afganistan tahminen 1,4 mil-
yon ton nadir toprak elementine de sahip…
Dünyanın en büyük lityum yatakları da
orada… Lityumşarj edilebilir pillerde, ha-
yati önem taşıyan diğer teknolojiler için çok
önemli… Ancak dünyada kıt bulunan bir
bileşen… 2010‘da ABD Savunma Bakanlı-
ğı'nın Afganistan'ı ‘lityumun Suudi Arabis-
tan'ı‘olarak tanımladığı söyleniyor… 

* * * *
‘İmparatorluklar mezarlığı‘da

denilen Afganistan’da yaşananları analiz
öyle sanıldığı gibi pek de kolay değil… Ör-

neğin, ABD’nin bir planı var mı… Cevaplar
muhtelif… ‘Dikkat edilmeli. Mutlaka bir
planı vardır‘ diyen de var, ‘Hiçbir planı yok,
yenildi gidiyor‘ diyen de… ‘ ABD çekilmek
için bugüne kadar sayısız plan yaptı. Ancak
hem başkan danışmanları hem de Penta-
gon’daki elitler hep engellendi. Biden niha-
yet ‘The END‘ düğmesine basma cesaretini
gösterdi‘ diyen de var… Herkesin kendine
göre gerekçeleri var…

* * * *
ABD’nin yenmek isteyip de bir türlü 

yenemediği için kontrol etmek istediği 
iki ülke Çin ve İran… ABD’nin çekip git-
mekle istikrarsız Afganistan’ı, dolayısıyla
Taliban’ı Çin’in, İran’ın başına sarmayı
planladığı da söyleniyor… Bu yüzden 
Türkiye’nin Afganistan'da neler olup 
bittiğine dair doğru saptamalarda bulun-
ması büyük önem taşıyor… Haftaya 
devam edeceğiz…

Kabil’de yaşananlar

Türk milleti varlığını
sürdürecek

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle
bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz me-

sajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletinin hürri-
yet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman
unsurlarına karşı, Dumlupınar’da kazandığı tarihi
zaferin 99. yıl dönümüne ulaşmanın coşkusunu yaşı-
yoruz. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den top
sesleri eşliğinde başlayan Büyük Taarruz; işgalcileri
vatan topraklarından söküp atmış ve 30 Ağustos’ta
Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle de Türk’ün
varlığına kast edenlere acı bir ders verilmiştir.26
Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle vatan haline gelen
Anadolu’nun, 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos’ta
başlayan kutlu taarruzla hiçbir güç tarafından ele ge-
çirilemeyeceği böylelikle gösterilmiştir. 30 Ağustos
Zaferi emperyalizmin milletimiz aleyhine kurguladığı
oyunları bozmuş, yapılan sinsi hesapları alt üst et-
miştir. Bu zaferle birlikte, Türk milletinin son ana
yurdundan başka gidecek bir yeri olmadığı ve bura-
nın ne pahasına olursa olsun korunacağı muhatapla-
rına duyurulmuştur. Sevr paçavrasıyla doruk noktaya
ulaşan vatanımızı parçalama ve bölme girişimi ağır
bir mağlubiyet almış ve bir sonraki fırsatı yakalamak
için o günlerden tertipler içine girmekten de geri dur-
mamıştır. Aynı zamanda, işgalcilerle emel birlikteliği
yapan içerideki uzantılar, bundan sonra tüm ümitle-
rini kaybetmişler ve gelecekte ihanetlerle anılacakları
tarihin karanlık sayfalarındaki yerlerini almışlardır.”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı
mesajda “Kim ne derse desin ve ne yaparsa
yapsın; bu topraklarda Türk milleti ilelebet
varlığını sürdürecektir. Bu tarihi kararlılığın
karşısında kim durursa erimeye ve yok olmaya
mahkûmdur” dedi

Karikatür evi 
sizi bekliyor

Pandemi dönemi boyunca çevrimiçi
atölyelerle faaliyetlerine devam eden Ka-
rikatür Evi, yeni dönemde yüz yüze atöl-

yelerini açtı. Karikatür, çizgi roman ve manga
derslerinin yer aldığı atölyelere dileyen çevrimiçi dile-
yen yüz yüze katılabilecek. Kadıköy Hasanpaşa’da
bulunan Karikatür Evi’nde birinci dönem atölyeler
27 Eylül’de başlayacak. Yüz yüze eğitimler boyunca
katılımcıların HES kodunu göstermesi ve maske tak-
ması zorunlu olacak. Yüz yüze atölyelerde sınıflar 4
kişiyle, çevrimiçinde ise 8 kişiyle sınırlı olup, atölyelere
devam zorunluluğu var. Birinci dönem atölyeler 27
Eylül, ikinci dönem 15 Kasım ve üçüncü dönem 3
Ocak Pazartesi gününü içeren haftada başlayacak.
Katılımcılar bu üç dönemden yalnızca birine kayıt
yaptırabilecek. Karikatür Evi 2021 – 2022 sezo-
nunda, Manga atölyesinde Ali Toğlukdemir; Çizgi
Roman atölyesinde Mehmet Naci Dedeal, Gökçe
Akgül; Karikatür atölyesinde Akdağ Saydut, Anıl
Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan
Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan,
İlker Altungök, Nuhsal Işın ve Sibel Bozkurt eğitmen
olarak yer alıyor. Kayıtlar için Kadıköy Belediyesi’nin
web sayfasında yer alan formu doldurmak yeterli. 

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin 
27 Eylül’de başlayacak yeni dönemi için
kayıtlar başladı. Atölyeler, yüz yüze ve
çevrimiçi olarak hazırlandı

Yapımı devam eden 10 raylı sistemle bir dünya rekoruna imza
atan İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yeni bir metro projesiyle
taçlandırıyor, çok ihmal edilen şehrin batı yakasına metro
götürüyor Mahmutbey’de biten hattı Bahçeşehir ve Esenyurt’a
uzatacak raylı sistemin çalışmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla başlatılacak

EsEnyurt bayramı
mEtroyla karşılıyor

Halit Çelİkbudak
damgaweb@gmail.com

hcelikbudak@gmail.com
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B ölgedeki 3,5 milyon nüfusa hizmet ve-
recek hattın, 7 km’lik ilk etabının 2024
yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Projenin tamamı bittiğinde ise, İstanbullular
Esenyurt’tan Kabataş’a kadar aktarmasız, hızlı
ve konforlu yolculuklar yapabilecek. Geçmiş
dönemde durdurulan tüm metro yatırımlarını
yeniden başlatan İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), inşaatı devam eden 10 raylı sistem
projesiyle bir dünya rekoruna imza attı. Başlatı-
lacak yeni projeyle, raylı sistemler açısından en
çok ihmal edilen şehrin batı yakası da metroya
kavuşacak. 2017 yılında ihalesi yapılıp inşaatına
hiç başlanmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-
Esenyurt Metrosu’nda proje ve yer teslim so-
runları yeni dönemde çözüldü. Hattın kazı
çalışmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda saat
12:30’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
katılımıyla Bağcılar şantiyesinde düzenlenecek
törenle başlayacak.

Aktarmasız Kabataş-Esenyurt

Kabataş’a uzatma çalışmaları sürdürülen Meci-
diyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı ola-
cak proje tamamlandığında; Kabataş’tan trene
binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imka-
nına sahip olacak.

28 dakikada Mahmutbey

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu ile Kabataş-
Mahmutbey Metrosu’nun Kabataş kısmı bitti-
ğinde, Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası
yolculuk süresi 28 dakikaya düşecek. Esenyurt-
Mecidiyeköy arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş
arasındaki 42.6 km’lik yol ise 67 dakika sürecek.
Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş ara-
sında günlük 1.4 milyon yolcuya hizmet verebi-
lecek kapasiteye sahip olacak.

Proje yeniden tasarlandı

İBB, geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği Euro-
bond (tahvil) ihracı ile Mahmutbey-Esenyurt
Metrosu’na 220 milyon euro bütçe ayırdı. Geçmiş
dönemde ihalesi yapılan hattın uygulanabilir nite-
likte ve detayda projeleri olmadığı için öncelikle
projeleri yeniden tasarlandı.

İlk etapta 7 kilometrelik 
kısım yapılacak

Şehrin batısında metroya erişimi olmayan 3,5 mil-
yondan fazla nüfusa hizmet verecek olan 11 istas-
yonlu 18 km’lik hattın, ilk etapta 4 istasyon ve 7
km’lik ilk kısmı yapılacak. Mahmutbey -Kanuni
Sultan Süleyman Hastanesi’ne kadar gidecek ilk
etabın, 2024 yılında hizmete alınması hedefleni-
yor. Ardından, metro Bahçeşehir ve Esenyurt’a

kadar devam ettirilecek. Birçok noktada diğer
metrolarla entegre olacak hatta, çok yoğun bir

yolculuk talebi olması bekleniyor.

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-Mah-
mutbey Metrosu’nun Mahmutbey İstasyonundan
başlayacak. Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut,
Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi,
Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve
Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a ulaşa-
cak.Hat Mahmutbey istasyonunda Kirazlı –
Kayaşehir Metrosuı ile Mehmet Akif istasyo-
nunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu 
ile Temapark istasyonunda ise Halkalı – 
İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ile entegre
olacak. Ayrıca, hatta ilerleyen dönemlerde
Esenyurt Belediye ve Saadetdere İstasyonları-
nın eklenerek yapımı planlanan Beylikdüzü –
Sefaköy – İncirli Metro hattına da entegre 
edilmesi planlanıyor.

Entegrasyon noktaları

Ceylan Ertem
rüzgar gibi esti

Kartal Belediyesi tarafından
düzenlenen ‘30 Ağustos Zafer
ve Barış Haftası’ programının

ikinci günü birbirinden güzel etkinliklerle
devam etti. “Bazı Zaferler Sonsuza Dek
Kutlanır” sloganı ile gün boyunca 7’den
77’ye tüm Kartallıların doyasıya eğlendiği
programlarda masa tenisinden satranç
turnuvasına, mahalle etkinliklerinden kon-
serlere kadar birçok aktivite düzenlendi.
‘30 Ağustos Zafer ve Barış Haftası’ kutla-
maları kapsamında günün ilk programı
Dragos sahilinde bulunan amfi tiyatronun
önünde gerçekleşti. Onlarca genç sporcu-
nun yarıştığı etkinlikte masa tenisi turnu-
vası yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı
spor etkinliğinde Kartallılar eğlenceli bir
hafta sonu geçirme fırsatı yakaladı. Yetiş-
kinler ve çocuklar olmak üzere iki katego-
ride düzenlenen organizasyonda dereceye
giren sporculara altın madalya verildi.
Gün boyu gerçekleştirilen bir diğer etkinlik
de Esentepe Mahallesi'nde yakın za-
manda hizmete açılan Mehmet Ali Büklü
Parkı’nda gerçekleşti. Çeşitli yaş kategori-
lerinde düzenlenen satranç turnuvasının
açılış hamlesini Kartal Belediyesi CHP
Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz yaptı.

Mahallede dayanışma var

Günün bir diğer etkinliği ise altı gün bo-
yunca ilçe genelinde sürecek olan ‘Ma-
halle Etkinliği’ oldu. İkinci gün programı
Cevizli Mahallesi’nde bulunan Komşuluk
ve Dayanışma Meydanı’nda gerçekleşti.
Cevizli Mahallesi ve civarında yaşayan ço-
cuklar ve aileleri pandeminin zor koşulları

içerisinde nefes alıp eğlenebilecekleri güzel
bir fırsat yakalayarak bayram coşkusunu
doyasıya yaşadılar. Çocuklar kurulan
oyun platformları, sokak oyunları ve çalı-
nan müziklerle doyasıya eğlenirken; aileleri
de Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nda
bulunan dinlenme alanlarında hafta sonu-
nun keyfini çıkardı. Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel de etkinlik
programını ziyaret ederek aileler ve çocuk-
larla sohbet etti. Kartal Belediyesi’nin or-
ganize ettiği etkinlikler vatandaşlardan
tam not aldı.

Konsere hasretlik son buldu

Tüm gün süren etkinliklerde saatler akşam
dokuzu gösterdiğinde Kartal Meydanı bir
büyük konsere daha ev sahipliği yaptı. İlk
gün gerçekleşen Ceza konserinin ardından
ikinci gün sahne alan isim şarkıcı ve bes-
teci Ceylan Ertem oldu. Ünlü DJ Kadir
Çetin’in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte
Ceylan Ertem birbirinden güzel şarkı ve

bestelerini seslendirerek Kartallı sevenle-
riyle buluştu. Pandemi nedeniyle ertelenen
konserlere hasret olan Kartallılar günün
kapanış etkinliğinde müziğin ve eğlencenin
keyfini yaşayarak Zafer Haftası coşkusunu
yaşadılar. Konser sırasında Ceylan Er-
temle engelli bir bayan dinleyicisi ile bera-
ber yapmış oldukları düet geceye
damgasını vururken konser alanında duy-
gusal anlar yaşattı.Aydınlık bir başkan-
Konserin sonunda Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak
şarkıcı-besteci Ceylan Ertem’e plaket ve
çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yük-
sel’e teşekkür eden Ceylan Ertem; “Ne
kadar genç bir başkanınız var. Sizi de al-
kışlıyorum böyle aydınlık, harika bir baş-
kan seçtiğiniz için.” dedi. Şarkıcı ve besteci
Ceylan Ertem’in konuşmasından ardın-
dan Başkan Gökhan Yüksel de Kartallı-
lara müzik ziyafeti çeken sanatçıya
teşekkür ederek, “Bugün Ceylan Ertem’i
misafir ettik. Zafer ve Barış Haftamızın
ikinci günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı
doyasıya Kartal’da kutlamak bizim hakkı-
mız. Arkadaşlar bu zaferler unutulmaz.
Zaferin 99. yıl dönümünde başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş-
larına şükran ve minnetlerimizi tekrar ileti-
yoruz. Bu zaferlerin teminatı ve aydınlık
yarının temsilcileri olarak bu gençlerle bir-
likte umudu, dayanışmayı, barışı ve kar-
deşliği daha ileri götüreceğiz. Güzel ve
umutlu yarınlar için tekrar hepinize iyi
günler diliyorum, sevgili sanatçımıza da
teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 
FATİH POLAT

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinlikleri ikinci gününde de önemli bir
konsere ev sahipliği yaptı. “Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır” sloganı ile Kartal’da tüm gün süren
etkinlikler akşam Kartal Meydanı’nda şarkıcı ve besteci kimliğiyle beğeni toplayan Ceylan Ertem konseri
ile zirveye taşındı. Kartallı sevenleriyle buluşan Ertem, sevilen şarkılarını seslendirdi
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Ş ubat 2020’de Katar’ın başkenti Doha’da
yapılan görüşmeler ve varılan mutaba-
katlar sonucu yeni “Afganistan’’ hikaye-

sinin kaderine karar verilmişti. Amerikan
kuvvetlerinin Afganistan’dan çekiliyor olması,
nesnel manada Afganistan meselesini tek ba-
şına Taliban meselesine indirgemek anlamına
geliyor. Belki de istenilen buydu.

Bana kalırsa ABD, Afganistan meselesini
Taliban meselesine dönüştürmeden, geri çekil-
menin meşru koşullarına kavuşamazdı. Bu dö-
nüşüm iki elverişli durum yaratıyor. Birincisi,
artık bir üniter devlet ve dolayısıyla bir ulus
inşa sürecine son vermek, ikincisi ise Afganis-
tan sorunu yerine lokal bir düşük yoğunluklu
terör ile mücadele siyasetine ulaşmak.  Nitekim,
geri çekilme sürecinde Kabil Havaalanı’nda ya-
şanılan terör saldırısı, yeni “Taliban’’ meselesi-
nin ip uçlarını gösteriyor. Saldırı medyada
kendine şöyle yer buldu;

“Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçir-
mesinin ardından tahliyeler sürerken, Kabil
Havalimanı'nın çok yakınında çifte patlama
meydana geldi. İlerleyen saatlerde ise başkent
Kabil'de üçüncü bir patlama gerçekleşti. Görgü
tanıkları başkentte toplamda altı patlama mey-
dana geldiğini aktardı. ABD Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil
Havalimanı'ndaki saldırıda ölen Amerikan as-
keri sayısının 13 olduğunu açıkladı. Urban, ya-
ralı sayısının 18'e çıktığını ve yaralıların
cerrahi birimlerle donatılmış özel bir C-17 tah-
liye uçağı ile Afganistan'dan çıkarıldığını kay-
detti. İki yetkili ise saldırıda yaşamını yitiren
Afgan sayısının 169 olduğunu ve bu sayının ar-
tabileceğini belirtti. Aynı yetkililer, parçalara
ayrılmış cesetlerin olduğunu ve kimlik belir-
leme çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek
ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu
kaydetti.

Bu saldırının gerçekleştiği an geri çekilme

sürecinin en hızlandığı andı. G7
Zirvesinde Biden, “31 Ağustos'a kadar, Afga-
nistan’da bütün askeri kuvvetlerimizi çekece-
ğiz” demişti. NATO zirvesinde aynı karar bir
kez daha tekrarlanmıştı ve 2015’den bu yana
“çerçeve ülke’’ statüsünde Kabil Havalima-
nı’nın güvenliğinden sorumlu olan Türkiye,
Milli Savunma Bakanı’nın ağzından askeri
tahliye etme kararını duyurmuştu.

Kısacası, Kabil Havalimanı’nın bütünüyle
Taliban yönetimine geçmesini sağlayan koşul-
lar, bir bir olgunlaşırken, İçlerinde Amerikan
askeri ve Taliban militanlarının olduğu çok
kanlı bir saldırı gerçekleşiyordu. İşin belki de
en ironik yanı, bu saldırıyı IŞİD’in 
üstlenmesiydi.

Doha’da Amerikan kuvvetlerinin çekilme 
kararı imzalanırken, bu tablonun ön görülme-
diğini söylemek sadece saflık olmaz, bu öngö-
rüsüzlük, ABD stratejilerini hafife almak
anlamına da gelir. ABD’nin Afganistan’dan çe-
kilmesi, her şeyden önce, çekilme gününe kadar
korunmuş olan statükonun çökmesi demektir.
Çöken statükonun ardından ayakta Taliban’dan
başka bir gücün de kalmayacağı biliniyordu.

Aslında bu çekilme Taliban’ı sıcak bir pata-
tes olarak dünyanın avuçlarına bırakmaktan
başka bir şey ifade etmiyor. Etmez de çünkü
Taliban devlet aparatını bir dini tarikata dönüş-
türmeye aday. Çünkü, Taliban modernlik ve
modernizm karşıtlığından beslenen bir yapı-
lanma. Bu kan uyuşmazlığı, tıpkı İran mesele-
sinde olduğu gibi, dünyaya sorun taşımaktan
başka bir hikâye ile sonuçlanmaz. ABD bu du-
rumu gördü ve Afganistan meselesini kendince
düşük yoğunluklu bir terör meselesine indirge-
yerek, o büyük maliyetlerden yakasını kurtardı.
Özcesi, çekilme öncesi Afganistan sadece bir
ABD meselesiyken, şimdi bütün dünyanın me-
selesi oldu.

Afganistan mı, 
Taliban mı?

S ilivri Belediyesi, düzenlediği festival-
lerle ilçede yetiştirilen yöresel ürünle-
rin tüm Türkiye’ye tanıtılması

noktasında çalışmalarını sürdürürken bir
yandan da sporu ve sporcuyu desteklemeye
devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından
düzenlenen 59. Yoğurt Festivali kapsa-
mında gerçekleştirilen ödüllü turnuvalar
büyük bir heyecanla başladı. Basketboldan
plaj voleyboluna, satrançtan tavlaya kadar
pek çok müsabakaya ev sahipliği yapan
turnuvalar çekişmeli mücadelelere sahne
oluyor. Turnuvalarda dereceye giren oyun-
cular ve takımlar çeşitli hediyelerle ödüllen-
diriliyor.

Heyecan başladı

Yoğurt Festivali kapsamında düzenlenen
ödüllü turnuvalar ilk olarak 27 Ağustos
Cuma günü gerçekleştirilen 3x3 Basketbol
Turnuvası başladı. Aydan Siyavuş Basket-

bol Sahası’nda saat 17.30’da başlayan mü-
sabakalar saat 22.00’da sona erdi. 33 takı-
mın yer aldığı turnuvada ikinci gün
heyecanı 28 Ağustos Cumartesi günü
devam etti. Turnuva 29 Ağustos Pazar
günü final etabıyla sona erecek.

Plaj voleybolunda şampiyon belli

28 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00’da
Silivri Plajı Kumluk Mevkii’nde, Plaj Voley-
bolu Turnuvası düzenlendi. 14 takımın ka-
tıldığı turnuva saat 18.30’da sona erdi.
Turnuvada birinci olan Adrian takımı tam
altın, ikinci Deydey takımı yarım altın,
üçüncü Gümüşyaka takımı ise çeyrek altın
kazandı. Dereceye giren üç takıma ayrıca
kupa ve madalya hediye edildi.

Tavla turvunası nefes kesti

28 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’da
Tavla Turnuvası heyecanı başladı. Atatürk
Meydanı Zabıta Noktası yanında düzenle-
nen turnuvada eleme turları gerçekleştirildi.

Toplam 128 tavla oyuncusunun katıldığı
müsabakalarda ilk gün saat 18.00’da ta-
mamlandı. Turnuva yarın yapılacak final
karşılaşmaları ile sona erecek.

www.superhaber.tv

İlhami IŞIK
damgaweb@gmail.com

SILIVRI RENGARENK

Silivri Belediyesinin, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile ortak-
laşa gerçekleştirdiği Satranç Turnuvası’nda
ilk gün geride kaldı. Uluslararası puanlamaya
da dâhil olan turnuvada 60 lisanslı oyuncu
boy gösteriyor. Alibey Spor Salonu’nda ger-
çekleştirilen Satranç Turnuvası, 30 Ağustos
Pazartesi günü sona erecek.

60 lisanslı oyuncu var

Bayram provası
VATAN Cadde-
si'nde, 30 Ağustos
Zafer Bayramı'nın

99'uncu yıl dönümü kutlama-
ları nedeniyle tören provası ya-
pıldı. Vatan Caddesi'nde, 30
Ağustos Zafer Bayramı'nın
99'uncu yıl dönümü kutlama-
ları nedeniyle tören provası ya-
pıldı. Prova dolayısıyla cadde

trafiğe kapa-
tıldı. Provada
bando eşli-
ğinde, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri,
Kara ve Deniz Kuvvetleri, jan-
darma, atlı birlikler ve polis
ekipleri geçiş yaptı. İstanbul
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından organize edilen halk

oyunları ekibi de prova yaptı.
Prova için sabah saatlerinde
Vatan Caddesi'ne çıkan yollar
kapatıldı ve çevresinde geniş
güvenlik önlemleri alındı. 



Pandeminin de etki-
siyle tüm dünyada kul-
lanımı yaygınlaşan

e-scooter’lar, İstanbul’da da en çok
tutulan seyahat araçlarından biri
oldu. Fiyatları 3 ile 10 bin lira ara-
sında değişen e-scooter’lar, kira-
lama sistemiyle İstanbul’un dört
bir yanına dağıldı. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Ulaşım Koordinas-
yon Merkezi’nin önceki gün yaptığı
toplantının önemli gündem mad-
delerinden biri de e-scooter’lar
oldu. 12 kiralama şirketi toplam 61
bin 422 e-scooter için izin istedi.
Şile ve Çatalca hariç İstanbul’un il-
çeleri için başvurular vardı. Başvu-
rulardan 52 bin 177’sine izin çıktı.

Park yasağı olan alanlar

Cumhurbaşkanlığı’na ait binalara
100 metre mesafe içerisinde, askeri
güvenlik ve yasak bölgeleri sınırla-
rına 10 metre mesafe içerisinde,
emniyet birimlerine ait binalar, dip-
lomotik temscilcileklere ait binalar
ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapıla-
rına 20 metre mesafe içerisinde,
saray ve kasırların duvarlarına, ta-
rihi surlar ve kapılara, sağlık ku-
rumlarının giriş- çıkışlarına, okul
giriş- çıkışlarına, itfaiye binalarının
giriş – çıkışlarına, kamu binalarının
giriş- çıkışlarına, yaya geçitlerine,
engelli rampalarına, engelli yolları
üzerine, toplu taşıma duraklarına

ve yangın mus-
luklarına e- scoo-
ter park edilmesi
yasaklandı.

Açılış 
1 tam bilet

E-scooter payla-

şım sistemi başlangıç ücreti 2 tam
elektronik bilet ve dakika başı kul-
lanım ücretleri 1 tam elektronik bi-
leti geçemeyecek. Açılış ücreti 1
tam elektronik biletin 1/3’ünden,
dakika başı kullanım ücreti ise 1
tam elektronik biletinden 1/6’sın-
dan düşük olamayacak. Bakanlık,
kullanım ücreti ile ilgili taban
ve/veya tavan ücret tarifesi uygula-
ması getirebilir.

Kaymaz malzeme

UKOME kararına göre e-scoo-
ter’ların ayak basılan kısmı kay-
maz özelliğe sahip kauçuk veya
benzer dayanıklı malzemeden ya-
pılacak. Ön ve arka yan kısımla-
rında reflektif uyarıcı
alanlar-şeritler olacak. Her e-
scooter’ın üzerinde, ön, yan ve
arka kısmında minimum yüksek-
liği 3.5 cm olan, harf ve rakamlar-
dan oluşan, beyaz zemin üzerine
siyah renkte, o araca özgün ayırt
edici bir kod olacak.

Reklam olmayacak

E-scooterlarda reklam olmaya-
cak. 15 yaşını doldurmayanlar ki-
ralama yapamayacak.Tramvay ve
metrobüs yollarına girilemeyecek.
Hız sınırı 25 km olarak 
belirlenmişti. 
Yayımlanan yönetmeliğe göre
elektrikli scooter’lar, hızı en fazla
25 km/saate ulaşan, tekerlekli, fren
mekanizmasına sahip, ayak tahtası
ve tutamağı olabilen, dikey bir di-
reksiyon mekanizması içerebilen
ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt
olarak tanımlanmıştı. UKOME
kararına göre hız sınırları 15
km/saate düşürülecek.
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B üyük bir şehirde yaşıyorsanız, toplu
taşıma da kullandıysanız muhtemelen
şu düşünce aklınızdan bir kere de

olsa geçmiştir, “Burası neden bu kadar 
kalabalık?” 

Aşırı nüfus artışı uzun yıllardır konuşulan
çok tartışmalı bir konu. Ourworldindata.org
adresinden çevrimiçi araştırmalara bakarak
durumun ciddiyetini daha iyi görebiliriz.
1800’lerde 1 milyar olan dünya nüfusu,
bugün 8 milyara dayanmış durumda. 
Peki bu nasıl oldu?

Sanayi devrimlerinden önce, şimdinin en

gelişmiş kabul edilen Avrupa şehirleri bile
kötü yaşam standartlarıyla mücadele edi-
yordu. Tıp çok gelişmemişti, üretim düşük
kapasitedeydi ve eğitim yok denecek kadar
azdı veya kötüydü. Bunun gibi etkenlerin yol
açtığı yegâne sonuç da ailelerin daha çok
çocuk yapmasıydı. Tek bir ailede 7-8 belki de
10 çocuk olabilirdi ve bu normaldi, çünkü pek
azı bu zorlu şartlarda yetişkinliğe ulaşabili-
yordu. Aynı zamanda daha fazla çocuk fazla
iş gücü demekti. Böylece fazla doğum, fazla
ölüm vardı.

Ardından yaşam koşulları birden iyileş-

meye başladı. İnsanların sağ-
lığı iyiye gitti, ölüm azaldı ve ömür uzadı.
Bu aşamada nüfus patlamaları yaşandı. Es-
kisi gibi sadece birkaç çocuk değil tüm ço-
cuklar yetişkinliğe erişebiliyordu. Ama bu
çocuklar büyüdüklerinde aileleri gibi beşten
fazla çocuk yapmadılar, iki veya üç çocuk
sahibi oldular. Çocuk sayısı nesilden nesle
azaldı ve şimdi gelişmiş ülkelerde bir veya
iki çocuktan fazla çocuk sahibi olan aile

görmek oldukça zor.
Görünen o ki eğitim seviyesi yükseldikçe ve

ülkelerde yaşam standartları iyileştikçe nüfus
artış hızı da azalıp, dengeleniyor. Özellikle de
zorlu koşullar altında yaşayan toplumların
nüfus artış hızı tavan yapıyor – bunu Orta-
doğu gibi coğrafyalarda, Hindistan veya Pa-
kistan gibi yerlerde görebiliriz. Sanıldığının
aksine aşırı nüfus artış hızı bir milletin kalıt-
sal özelliği değil, toplumun geçtiği bir aşama-
dır. Birkaç yüzyıl önceki Avrupa ülkeleri de
aynı aşamalardan geçtiler. Sadece bu aşama-
ları diğerlerine göre daha erken tamamladı-
lar. Şu an, nüfus artış hızının aşırı yüksek
olduğu yerlerde yaşayan insanların hayatı ge-
lişmiş bir Avrupa ülkesi standartlarında ol-

saydı bu kadar nüfus artış hızına da sahip ol-
mazlardı, birkaç nesil içinde aile başına yapı-
lan çocuk sayısı bir veya ikiye gerilerdi.
Üstelik eğitim seviyesi arttıkça yapılan çocuk
sayısının azaldığı da bir gerçek, eğitim sevi-
yesi arttıkça aileler imkanlarını bir veya iki
çocuğunun daha iyi yaşaması için harcıyorlar. 

Geri kalmış toplumların aşırı nüfus artı-
şına sahip olmasından şikâyet etmek yerine o
kişilerin çocuklarına doğuştan itibaren daha
iyi eğitim ve daha iyi hayat şartları sunulursa
uzun vadede nüfus artış hızını yavaşlatmak
mümkün. Aşırı nüfusu dünyanın kaldıramadı-
ğıysa bir gerçek. Kim bilir belki gelecekte
“çocuk yapma ehliyeti” gibi uygulamalar bile
görülebilir.

Nüfus patlaması neden oluyor?
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A şırı sıcaklık nedeniyle so-
ğutma sistemlerinin kullanı-
mını artıran vatandaşların,

yükselen enerji tüketimi ister istemez
faturaları da etkiliyor. Meskenlerde
klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat
çalıştırılmasının, tüketimlerde yaklaşık
yüzde 60'lık bir artışa sebep olduğu
belirtildi. A sınıfı bir klima beş saatlik
kullanımda aylık ortalama 200 TL'ye
kadar ilave yük getirebiliyor. A+++
enerji sınıfı bir klima tercih edildiğinde
ise bu tutar 90 TL'ye kadar düşüyor.

Cihazların faturaya 
yansıması  13-51 TL

Evlerde gün içerisinde sıkça tercih
edilen cihazların faturaya yansıması
13 ile 51 TL arasında değişiklik göste-

riyor. En çok tüketim gerçekleştiren
cihazlardan bazılarının faturalara
yansımaları ise şu şekilde:
• “Kettle” olarak bilinen su ısıtıcısı
haftanın her günü 1 saat kullanılırsa
faturaya aylık yansıması 51 TL 
oluyor.
• Evdeki iki kişi her gün 8 saat bilgi-
sayar kullanırsa bunun da faturaya
etkisi 41 TL olarak hesaplandı.
• Fırın haftada 3 sefer, günde 1.5 saat
kullandığında aylık faturaya yansı-
ması 41 TL oluyor.
• Ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak
26 TL’ye,
• Televizyonu günde 10 saat açık 
tutmak 24 TL’ye,
• Elektrik süpürgesini haftada 4 kez,
günde 1 saat kullanmak 22 TL’ye,
• Çamaşır makinasını günde 2 saat
haftada 3 kez kullanmak 17 TL’ye,

• Çamaşır kurutma makinasını aynı
sürelerde kullanmak 22 TL’ye,
• Derin dondurucuyu haftada 7 gün
24 saat kullanmak 13 TL’ye,
• Buzdolabını haftanın her günü 24
saat kullanmak ise faturaya aylık 27
TL’ye mâl oluyor.

Klimalarda  24 derece

Limak Enerji’nin hazırladığı istatistik-
lerde, ortam büyüklüğüne uygun
BTU kapasitesine sahip, A+++
enerji sınıfı bir klima tercih etmenin,
ortam sıcaklığına dikkat etmenin ve
klimayı sabit derecelerde tutmanın ta-
sarruf sağladığı belirtildi. “Klimaları
24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu
bir soğutma için yeterli oluyor” deni-
len araştırmada “Bu değerin altında
yapılacak fazladan her bir derecelik
soğutma için yüzde 6-7 oranında

elektrik tüketimi artıyor” denildi.

Çamaşırlar 30-40 derecede 
yıkanmalı

Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde
buzdolabının kapağının sık sık açıl-
masının da çok fazla enerji tüketimine
neden olduğuna ve elektrik faturasına
doğrudan yansıdığına dikkat çekilen
araştırmada şu ifadelere yer verildi:
“Buzdolabının arkasındaki duvar ile
arasında en az 10 cm mesafe bırak-
mak hava akımı oluşacağı için soğu-
tucuların verimliliğini artırıyor. Sıcak
günlerde sık kıyafet değiştirme ihtiyacı
ile birlikte çamaşır makinesi kullanımı
da artış gösterdi. Çamaşırları yüksek
derecelerde yıkamak yerine 30-40 de-
rece veya soğuk suyla kısa programda
yıkamak faturalarda tasarruf etmeyi
sağlıyor.” 

Faturalarınızı
azaltabilirsiniz

Hanelerde mevsimsel
olarak tercih edilen 

elektrikli cihazlar
tüketimlerin artmasında

rol oynuyor. Limak 
Enerji'nin hazırladığı

tüketim istatistiklerine
göre, en fazla tüketim

yapan cihazlardan 
biri olan klima

kullanımından kaynaklı
elektrik harcamaları

hane başına, aylık 
200 TL'ye kadar ilave

yük getirebiliyor

damgaweb@gmail.com

Mert AVCU
alimertavcu@gmail.com

NERGİZ DEMİRKAYA

Vatandaş elektriği ödeyemiyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2,1 milyon aileye 68-137 TL arası elektrik tüketim desteği verdiklerini açıkladı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu bilgiyi yeni öğrendiklerini söyledi ve  “Bu  böyle gitmez. Demek ki 8 milyon insan elektiriğini ödeyemiyor” dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun
'İktidarın elektrik fatura-
sında halka destek vermesi

gerekir' çıkışının ardından Bakan
Derya Yanık, "1 Mart 2019’dan beri
ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye
68-137 TL arasında Elektrik Tüketim
Desteği veriyoruz" açıklaması yaptı.
Kılıçdaroğlu da Bakan Yanık'a verdiği
yanıtta "Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı
ama bugün öğrendik ki; 2,1 milyon ai-
lemiz, yani yaklaşık 8 milyon insanımız
hanesinin elektrik parasını ödeyemi-
yor" dedi.

Bakan Yanık desteği açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, “Bırakın zammı, iktidarın elektrik
faturasında halka destek vermesi gerekir.
Ya fatura inmeli ya halka destek veril-
meli! Eğer bu soygun devam ederse biz
halkımızla birlikte kararımızı verip, bu
şirketlere ve faturalarına karşı adımları-
mızı atacağız” diyerek iktidara seslen-
mesinin ardından, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan
cevap geldi. Yanık, açıklamasında 2,1
milyon ihtiyaç sahibi aileye destek veril-
diğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na cevaben
verdiği yanıtta Yanık, “1 Mart 2019'dan
beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi ha-
neye 68-137 TL arasında Elektrik Tüke-
tim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar
toplam desteğimiz 2,9 milyar TL'yi
geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek
kolay değil ama biraz daha çaba bekle-

mek hakkımız” ifadelerini kullandı.

Söylemek istediğimiz buydu

Derya Yanık'ın bu açıklamasına CHP
Sözcüsü Faik Öztrak, “Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza
cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim
derken sirkatin söylemiş” yorumu yaptı.
Öztrak, “19 yıllık yönetimlerinin so-
nunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik
faturasını ödeyemiyor. Söylemek istedi-
ğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın
Bakan” dedi.

Bu böyle gitmez

Faik Öztrak’ın paylaşımını alıntılayan
Kemal Kılıçdaroğlu da “Ülkemize çok
yazık ettiler. Bilgiyi yıllardır gizliyorlardı
ama öğrendik ki; 2,1 milyon ailemiz,
yani yaklaşık 8 milyon insanımız hane-
sinin elektrik parasını ödeyemiyor. Bu
böyle gitmez. Değiştireceğiz bu dü-
zeni!” ifadelerini kullandı.

Scooterlarda yeni dönem
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 61 bin 422 e-scooter
başvurusundan 52 bin 177’sini kabul etti ancak bazı yeni
kurallar getirdi. E-scooter 15 yaşından küçüklere 
kiralanamayacak ve her yere rastgele park edilemeyecek

İSKİ borcu olanlara
taksİt İmkanı
İSKİ'ye olan borçları nedeniyle yapılandırmaya başvuranlar, taksitle
ödeme yapabilecek. 30 Eylül'e kadar başvuru yapan İstanbullular, 30
Nisan'dan önceki su borçlarını 36 ay taksitle ödeyebilecek.

İstanbul su ve Kanalizasyon
İdaresinden (İsKİ) yapılan
açıklamaya göre, Resmi Gaze-

te'de yayınlanan "bazı alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı
Kanun Genel tebliği" kapsamında, abone-
lerin müracaatları halinde 30 nisan önce-
sine ait ödenmemiş su
borçları yeniden yapı-
landırılabilecek. Yapı-
landırmanın 31
ağustos olan son baş-
vuru tarih, 30 Eylül'e
kadar uzatıldı.

Peşin ödemede
yüzde 90 indirim

söz konusu borçlar
için, peşin ödemede
yüzde 90 gecikme

zammı indiriminden yararlanılabilecek. 
bu kapsamda, borçlar ikişer aylık 
dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de
ödenebilecek. İşlemler, İsKİ Şube 
Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve
e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden
yapılabilecek.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
(İBB) organizasyonuyla Yeni-
kapı Etkinlik Alanı’nda düzen-

lenen Serçeşme Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Festivali, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla
dün başladı. Bugünkü etkinliklere
onur konuğu olarak CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi
Selvi Kılıçdaroğlu katıldı. Başkan
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İma-
moğlu’nun ev sahibi olarak yer al-
dığı etkinlikte, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, Alevi Bektaşi Fede-
rasyonu (ABF) Genel Baş-
kanı Pir Hüseyin Güzelgül,
CHP ve İYİ Parti millet-
vekilleri, STK’ların tem-
silcileri, İBB bürokratları
ile binlerce İstanbullu yer
aldı. Ceylan Saner ile
Mert Fırat’ın sunuculu-
ğunu yaptığı program
öncesinde, Kılıçdaroğlu
ile İmamoğlu çifti, “Ser-
çeşme’nin İzleri Sergisi”ni,
İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat’ın anlatımıyla
gezdi. Etkinlik alanına geçtikle-
rinde coşkulu kalabalık tarafından al-
kışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu ile
İmamoğlu çifti, Hacı Bektaş-ı Veli’nin haya-
tından ve deyişlerinden kesitlerin yer aldığı
belgeseli izledi. 

Hacı Bektaşi Veli öğretisi önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ko-
nuşmasına, “Bir bilgeyi, hoşgörüyü, insanı
sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize
anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz” di-
yerek başladı. Aklı kullanmanın, doğruyu
bulmanın, inançta derinleşmenin yolunu, ta-
savvufu, Hacı Bektaş Veli’nin öğrettiğini vur-
gulayan Kılıçdaroğlu, Hünkar’ın
öğütlerinden şunları paylaştı: “Bu toprak-
larda yaşayıp, anlayana çok şey söyledi. O
dedi ki en büyük keramet, O dedi ki adalet
her işte hakkı bilmektir. O dedi ki arifler hem
aradır hem aratıcı. O dedi ki en yüce servet

ilim-
dir. O

dedi ki
aslı şeytan

tevazünün aslı
rahmandır. O dedi ki

düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden de-
ğildir. O dedi ki alimin uykusu cahilin ibade-
tinden üstündür. O dedi ki kimsenin ayıbını
arama, kendi ayıbını gör. Ve o dedi ki dili, dili
rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an
iyidir.” 

Aydınlanmanın meşalesi
Hacı Bektaş Veli’nin çağlar ötesinden söyle-
diklerinin bugün evrensel kurallara dönüştü-
ğünü vurgulayan Kılıçdaraoğlu, “O elinde
kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşı-
mıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti
savunmuştur. Toplum onun güvercin do-
nuyla Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir.
Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşama-
nın öyküsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirme-

miştir. Mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında
yetişmiş feyz almıştır. Dergahındaki hocası
Lokman Perende’dir” ifadelerini kullandı.

İslam ülkeleri ileri gitsin

Hacı Bektaş Veli’nin, “Eğer bir yeri karanlık
olarak görüyorsan bil ki perde senin gözün-
dedir” sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, ko-
nuşmasına şöyle devam etti: “Onun
dergahında eğitim görenler, eğitimlerini ta-
mamladıktan sonra Anadolu ve Rumeli coğ-
rafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek
çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu ay-
dınlatıyor. O, hep adaleti savunmuştur, dev-
letin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini
söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bek-
taşi Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalı, hak-
sızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı
ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir.
Hünkar böyle söylüyor. Ama bugün dün-
yada acı gerçekler var. Bugün dünyada,
savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan böl-
gelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri.
İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı
var. Yerinden yurdundan edilen, ülkelerinden

göç etmek zorunda olan Müslümanlar var.
Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil
tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi,
insan hakları, eğitim sağlık, toplumsal eşitlik,
adalet gibi alanlarda temel alanlarda Müslü-
man ülkeler gerçekten de perişanlık yaşıyor.
Dileriz yaşanan acı dökülen kanlar son
bulur. İslam dünyasında huzur ve adalet
gelir, adalet ve huzur kazanmış olur.”

İmamoğlu'na övgü dizdi

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda, orga-
nizasyondan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, sözlerini şöyle bitirdi:  “Bize bu güzel
ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefi-
mizle yaşama hakkı imkanı veren Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün
kahramanlarımıza, şehitlerimize, Allah'tan
rahmet diliyor gazilerimize de şükranlarımı
sunuyorum. Ve bizi buluşturan, bir araya ge-
tiren, bu güzel çalışmayı sergileyen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nin çalışkan Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na da hepimizin huzu-
runda ona ve arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum.”

HABER MERKEZİ
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Hünkâr Hacı
Bektaş Veli Festivali’ne
katıldı. Kılıçdaroğlu,
“Bugün dünyada, savaş
alanlarının, açlık ve kıtlık
yaşayan bölgelerin büyük
bir bölümü İslam ülkeleri.
Yerinden yurdundan
edilen, ülkelerinden göç
etmek zorunda olan 
Müslümanlar var. Dileriz
yaşanan acı dökülen 
kanlar son bulur. İslam
dünyasında huzur ve
adalet gelir, adalet ve
huzur kazanmış olur” dedi

SERKAN YALIM 
İYİ PARTİ AVCILAR 
İLÇE BAŞKANI

30 AĞUSTOS
ZAFER 

BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN

SÜLEYMAN
KURUOĞLU 
AVCILAR KAHVE SARAYI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SELAMİ BATUR
BATUR İNŞAAT YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

TUNCAY 
GÖKTAŞ
GÖKCAN SÜRÜCÜ 
KURSLARI

CEMAL
ÖZDEMİR
CEYA MİMARLIK
MÜHENDİSLİK
YÖNETİM KURULU
BAŞKANI

HER ZAMAN HUZUR
VE ADALET KAZANSIN

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan İma-
moğlu, UNESCO’nun 2021’i; Hacı Bektaş Veli’nin Vefatı-
nın 750. Yıl Dönümü, Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl

Dönümü, Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü başlık-
larıyla tüm dünyada ilan ettiğini söyledi. Serçeşme Meyda-
nı’nda, İstanbul’un bu boyuttaki ilk Hünkâr Hacı Bektaş Veli
Buluşması’nı gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını kay-

deden İmamoğlu, “Üç gün boyunca burada can cana,
gönül gönüle olacağız. O’nun temsil ettiği değerleri
yeniden hatırlayacak, insan, doğa ve canlı sevgi-

sini, farklılıkları kucaklayan hoşgörüsünü
hep birlikte yad edeceğiz” 

dedi.
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GÖNÜL GÖNÜLE 
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D ünyanın en büyük kahramanlık des-
tanlarından biri olan 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın 99. Yılı nedeniyle

Bağcılar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
işbirliğiyle “Zafer Dalışı-2” etkinliği düzenledi.
Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su
Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi
dalgıçları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı
Grup Amirliği Polis dalgıçları ve Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek
Yüksek Okulu öğretim üyeleri Erdek’te 
buluştu. 
İlçe sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği prog-
ramda konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili
Yavuz Subaşı, “Bağımsızlık Türk milletinin ka-

rakteridir diyen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün çıktığı yolda İnşallah bizler
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
önderliğinde ve liderliğinde ülkemiz için çalış-
maya devam ediyoruz. Zafer dalışımızın hayır-
lara vesile olmasını diliyor ve Zafer
bayramımızı kutluyorum” dedi.

İnsan odaklı çalışmalara
öncelik verdik

Dünyada eşi benzeri olmayan zaferlere imza
atan bir millet olduğumuzu ve bunların en an-
lamlısı olan 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı kutlayarak sözlerine
başlayan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı ise “Sosyal
belediyecilik anlamında birçok
proje üretirken bunların en taba-
nında hep insan oldu. İnsan

odaklı çalışmalarımıza öncelik verdik. İnsana
hizmet etmenin en kutsal hizmet olduğunu şiar
edindik. Bu program vesilesiyle burada olmak-
tan büyük mutluluk duydum. İnşallah Ban-
dırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile birlikte
bundan sonra güzel programlara imza ataca-
ğımızı özelikle ifade etmek istiyorum” diye ko-
nuştu. Anlamlı bir gün yaşadıklarını belirten
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise şunları söy-
ledi: “1071’den günümüze kadar vatan topra-
ğımıza ve bağımsızlığımıza yönelik her türlü

saldırıyı aynı inançla bertaraf etmiş asil bir mil-
letiz. 30 Ağustos cumhuriyetin müjdecisi ve
büyük kazanımların habercisidir. Bu vesileyle
zafer bayramımızı büyük coşkuyla kutluyor,
emanetçisi olduğumuz Cumhuriyetin bekası
için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 Ağustos’la
ilgili güzel bir işbirliği yapıyoruz. Gençler Zafer
dalışı yapacaklar ve şanlı bayrağımızı sudan çı-
kararak bütün dünyaya göstermiş olacaklar.”

Sertifika verildi

Konuşmaların ardından kıyafetlerini giyinen

polis, asker, akademisyen ve engellilerden
oluşan dalgıç grubu Erdek Spor Dalış Kulü-
bü’nden tüplü dalış yaptı. 
Dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağı
açtı. İzleyiciler, dalgıçları coşkuyla ve alkış-
larla karşıladı. Programın sonunda günün
anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika
verildi. Dalış etkinliğine; Erdek Kaymakamı
Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye
Başkanı Burhan Karışık ile  Balıkesir Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da
katıldı.

ARİF ELMAS
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yılı, Bağcılar Belediyesi tarafından Balıkesir’de 
düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Erdek Spor Dalış Kulübü’nde bir araya gelen
asker, polis, akademisyen ve engelliler birlikte Marmara Denizi’ne “Zafer Dalışı” yaptı.
Kısa bir süre su altında kalan dalgıçlar, su yüzüne çıkışta Türk bayrağı açtı

Bağcılar zafer
icin denize daldı

GÖKHAN 
TÜRKEŞ ÖNGEL
Milliyetçi Hareket 
Partisi MYK Üyesi 

KEMAL SIR
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ

TEŞKİLAT BAŞKANI 

VEYSEL 
KARATAY

GELECEK PARTİSİ ESENYURT İLÇE BAŞKANI

DR. BARBAROS
BAHÇELİOĞLU

ESKİ VATAN PARTİSİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI



Y ıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı
ve Denizcilik Fakültesi öğretim üyele-
rinden Dr. Öğretim Üyesi Kaan Ün-

lügençoğlu, Doç.Dr. Görkem Kökkülünk ile
Prof.Dr. Fuat Alarçin, Avcılar'daki Ambarlı
Limanı'nda hava kalitesine ilişkin 3 ay süren
ölçümler yaptı. Dr. Ünlügençoğlu, globalle-
şen dünyada büyüyen ticaret hacmi ile bir-
likte gemi sayısının arttığını ve dünyadaki yük
taşımacılığının önemli bölümünün deniz
yolu ile yapılması nedeniyle gemi emisyonla-
rını incelediklerini belirtti. Dünyadaki kara,
hava ve demiryolu taşımacılığı göz önüne
alındığında deniz taşımacılığının taşınan
birim yük başına salınan egzoz gazı emis-
yonlarının miktarına göre çevre dostu oldu-
ğunu vurgulayan Dr. Kaan Ünlügençoğlu,
şöyle dedi:

24 saatte 44 ton yakıt

"Bu durum gemilerin hava kirliliğine neden
olmadığı anlamına gelmiyor. Örneğin 10 bin
kilovatlık ana makinaya sahip bir geminin 24
saatlik seyri boyunca yaklaşık 44 tonluk yakıt
yaktığını, limana bağlı bin kilovatlık yardımcı
jeneratöre sahip bir geminin yükleme-bo-

şaltma operasyonu esnasında ortalama 4-5
ton civarında yakıt tükettiğini söyleyebiliriz.
Gemi kaynaklı emisyonların boğaz geçişleri,
liman bölgeleri veya gemi trafiğinin yoğun ol-
duğu bölgelerde insan sağlığı üzerindeki etki-
sinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu
söyleyebiliriz. Literatürdeki çalışmalar da
bize bunu gösteriyor" Dr. Öğretim Üyesi
Kaan Ünlügençoğlu, dünyada gemi kaynaklı
emisyonların yüzde 70'lik bölümünün kıyı
bölgelerine 400 kilometrelik mesafede oluştu-
ğunu, literatürlere göre bunların çevrede ya-
şayanların sağlığını etkilediğini vurguladı. Dr.
Ünlügençoğlu, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin 1990'lı yılların başında 2 mobil hava
kalitesi ölçüm istasyonuyla başlayan ölçüm-
lerinin günümüzde megakentte 30'a yakın
noktada hava kalitesi ölçümlerini sürdürdü-
ğünü, kendilerinin de Ambarlı Limanı'ndaki
Marport Terminalinde yaptıkları ölçümlerle
birlikte bir kıyaslama-değerlendirme yaptıkla-
rını ifade ederek şöyle dedi:

Aşılabilir değerler

"Değerlendirmemiz sırasında Esenler, Avcı-
lar ve Kadıköy ilçelerinin hava kalitesi

ölçüm sonuçları ile Ambarlı Limanı'nda 3
ay içerisinde gemilerin limana yanaşıp-ay-
rılması sırasında gemi manevralarını göz
önünde bulundurarak buradaki değerleri
kıyasladık. Avrupa Birliği ve Uluslararası
Denizcilik Örgütü'nün gemi kaynaklı emis-
yonlar üzerine koymuş olduğu limitler bizi
farklı teknolojiler geliştirmeye, hem de hava
kalitesi üzerine ölçümler yapmaya zorunlu
kılıyor. Gemi kaynaklı emisyonlar arasında
en çok dikkat çekenler; azot oksitler, parti-
küler maddeler ve kükürt oksitler. Ambarlı
Limanı'nda yapılan hava kalitesi ölçüm so-
nuçlarına göre azot oksitler, partiküler
madde ve kükürt dioksit oranlarının biraz
daha yüksek seviyelerde olduğunu gözlem-
liyoruz. İnsan Sağlığı ve Ekosistemin Ko-
runması İçin Hava Kalitesi Sınır
Değerlerine bakıldığında AB ve ulusal hava
kalitesi limit değerlerinin belli günlerde aşıl-
dığını gözlemledik. Ama bunların toleranslı
aşılabilir değerlerde kaldığını, ulusal ve AB
limit değerlerini aşmadığını gözlemledik.
Ambarlı Limanı'nda yapılan gerçek za-
manlı ölçümler ile Esenler, Avcılar ve Kadı-
köy ilçelerinin ölçüm sonuçlarını

karşılaştırdık. Liman bölgelerinde azot
oksit, azot  dioksit, kükürt dioksit ve parti-
küler madde emisyonlarının özellikle ilçe
merkezlerinden alınan hava kalitesi ölçüm
sonuçlarına kıyasla daha yüksek olduğunu
gözlemledik. Ambarlı Limanının lojistik
öneme sahip en büyük limanları arasında
olması, kapasitesinin yıllar içerisinde art-
ması ve konum olarak şehir merkezine ya-
kınlığı düşünüldüğünde gemi kaynaklı
egzoz gazı emisyonlarının insan sağlığı ve
çevre üzerindeki etkilerini arttırmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında ileride inşa edilecek
liman bölgeleri tespit edilirken insan sağlığı
ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat edilme-
lidir." Araştırmanın değerlendirme bölü-
münde bunun yanı sıra meteorolojik veriler
dikkate alınarak nem ve sıcaklık parametre-
lerine bağlı olarak limana yanaşma ve ay-
rılma için bir takvim oluşturulabileceği
ifade edildi. Bunun yanı sıra gemilerin li-
manda kalış sürelerinin kısaltılması için,
yükleme ve tahliye esnasında kullanılan
teknolojilerin inovatif sistemler ile yer değiş-
tirmesi gerekliliği kaydedildi. 
HABER MERKEZİ

9GÜNDEM 30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

O gün bir milletin esaretinden kurtulup bağım-
sızlığını inşa edeceğinin sinyalini veren, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı

bir gündü. 
31 Ağustos 1922 günüydü. 
Başkumandan Mustafa Kemal, Başkomutanlık

Meydan Savaşı’nın ardından savaş alanını görmek
amacıyla Berberçamı mevkiine geldi ve top mermisi-
nin açtığı çukur içinde üzeri yarı toprakla örtülü bir
şehidin kolunun, sancağı gökyüzüne doğru dik tutar
bir şekilde kaskatı kaldığını gördü. Gördüğü manzara
üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan Mustafa Kemal,
şehidin kim olduğunun araştırılmasını istedi. Ancak
yapılan tüm tetkiklere rağmen künyesi tespit edileme-
yen bu askere “meçhul asker” denildi. Bu durumdan
oldukça etkilenen Mustafa Kemal Paşa o gün, bu şehi-
din savaşta yaşanan olayların timsali olacağına karar
verdi. Büyük Zafer’den tam iki yıl sonra, 30 Ağustos
1924’te Zafertepe Çalköy’e geldi ve bu “meçhul aske-
rin” simgesi olan “Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı”
temel atma törenine katıldı. Burada iki yıl öncesini
anlatan Atatürk, Büyük Zafer’i şu cümlelerle anlattı:

“Afyonkarahisar- Dumlupınar Meydan Savaşı ve
onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihi-
nin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok
büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusu-
nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yal-
nız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir adım
vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyo-
rum. Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk
Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölüm-
süz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan
Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devle-
timizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.
Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu
gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tari-
hin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor.”

Yani...
Bugün bu el kalem tutuyorsa....
Bu yazı yazılabiliyorsa...
Bu gazete çıkabiliyorsa...
Bugün demokrasi varsa ve oykullanabiliyorsak...
“Milli İrade” denen bir kavram varsa...
Türkiye Büyük Millet Meclisi varlığını koruyorsa...
Bürokrasinin ve samimiyet duygusunun kalbi An-

kara başkentse...
İstanbul hâlâ Tükiye’nin incisiyse....
İzmir’in dağlarında çiçekler açabiliyorsa...
Katlettiğimiz doğamıza yeniden var olma fırsatı

sunmaya çalışabiliyorsak...
Bir depremde yıkılan evlerimizin yerine yeni evler

inşa etme mücadelesi verebiliyorsak...
Doyasıya sevdiğimiz bir köyümüz, her yıl ekilen bir

tarlamız var ise...
Çekilmez trafiğiyle, silüet bozan mimarisi ve beton-

laşmasıyla hala bir şehrimiz var ise...
Bir kafede oturup saatlerce ve özgürce konuşabili-

yorsak eşimizle, dostumuzla, sevgilimizle...
Hatta sövüp sayıyorsak yaşamaya...
Laiklik için, özgürlük için, demokrasi için inatla

mücadele edebiliyorsak...
Ve ne olursa olsun nefes alabiliyorsak...
Var olsun,
Bağımsızlık uğruna elinde süngüsüyle kaskatı kesil-

miş “meçhul asker.”
Var olsun,
8 mayıs 1920 gecesinde Kumcu Veli ile birlikte

Fransız kuvvetlerine kılavuzluk ederek onları Türk-
ler’in ateş hattına sokup Fransızların Karboğazı’na sı-
kışmalarını sağlayan sonrasında da kaçarak Türk
tarafına geçen ve Fransızları esir düşüren “Kılavuz
Hatice.”

Var olsun,
“Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bu milletin,

devletin ve İslam dininin kurtuluşu için savaşıyorlar,
onlara yardım etmek lazım.” diyen 50 küsur müftü-
nün başını çeken “Ankara müftüsü Börekçizade
Rifat.”

Var olsun,
27 Ağustos sabahında Fahrettin Paşa’nın yanına

gelip “Taarruz haberini alır almaz Konya’dan trene
atlayıp geldim Paşam. Kılıcımı en önde sallayarak İz-
mir’e girmek isterim.” diyen ve birkaç saat sonra
ulaştığı istasyon civarındaki muhaberede şehit düşen
asteğmen Yıldırım Kemal.

Var olsun, 
Yunan askeri Aydın’a geldiğinde, kocasından kalan

tek hatıra elmas küpelerini bozdurarak kendisine bir
tüfek alıp milli mücadeleye katılan “Çetir Emir
Ayşe.”

Var olsun,
İstiklal Savaşı ve Büyük Zafer kazanıldıktan sonra

bu ülkeyi 15 yıl gibi kısa bir sürede din-tarım toplu-
mundan kendi fabrikası olan, kendi üretimini yapan
endüstri toplumuna sıçratılma mucizesini sağlayan
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk.

Bir devletin kuruluşunun, gelişiminin ve şahlanışı-
nın hatta muasır medeniyetler seviyesine çıkışının; sal-
tanat anlayışından demokratik ve çağdaş düzene
geçişin, hilafetin yerini laikliğin almasının, padişah
köleliğinin yerini cumhuriyetin getirdiği özgürlüğün
almasının, kadınlarımızın ya da erkeklerimizin seçme,
seçilme, düşünce ve fikir özgürlüğüne sahip olmasının,
sanatın ve sanatçının hep daha iyisini arzulamasının
mümkün olabilmesinin kısaca “hep birlikte özgürce
var olmamızın” temelinde yatan zaferdir 30 Ağustos
1922’de kazanılan Dumlupınar Başkomutanlık Mey-
dan Muhaberesi. 

30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyor, Başku-
mandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir’e yü-
rüyen Mehmetçiği, Genel Kurmay Başkanı Fevzi
Paşa’yı, Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa’yı ve
bütün Milli Mücadele neslini saygıyla, rahmetle ve
şükranla anıyorum.

Haftanın Dörtlüğü 

Fazıl Say - Yiğidim Aslanım.
Şevval Sağlam - Bir Fırtına Tuttu Bizi.
Haluk Levent - İzmir Marşı.
Edip Akbayram - Sarı Saçlım Mavi Gözlüm.

Dünyada 'Çevre dostu' olarak bilinen
gemi taşımacılığının özellikle liman 

bölgelerinde kısmi de olsa hava
kirliliğine yol açtığı belirtildi.

Türkiye'deki en büyük limanlardan biri
olan Ambarlı'daki araştırmada azot
oksit, azot  dioksit, kükürt dioksit ve 

partiküler madde emisyonları 
Esenler, Avcılar ve Kadıköy ilçelerindeki

ölçüm sonuçlarından daha 
yüksek düzeyde çıktı

AMBARLI LIMANI
KIRLILIK SEBEBI 

Mehmet HALICI
ONÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

mehmethalici36@gmail.com

Meçhul asker

Korsan taksiler çoğaldı
Tals, şikayetlerinin artması korsan taksicilerin işine yaradı.
Santral kuran korsan taksiciler, İstanbul'un her noktasına
hatta İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyor
taksi şikayetlerinin arttığı İstan-
bul'da birçok kişi korsan taksiye yö-
neliyor. Talebin her geçen gün
arttığı korsan taksilerin organize
olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım
ağı' oluşturdukları ortaya çıktı. Bu
ulaşım ağı tek bir merkezden yöne-
tiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan
hattın numarasını müşteriler birbir-
lerinden ediniyor. 'Korsan taksi
çağrı hattı' arandığında pazarlık
başlıyor. Korsan taksi merkezini
arayanlara lüks araçlarda yolculuk
yapma seçeneği de sunuyor. DHA
muhabiri, o korsan taksi ağını aradı
ve hem İstanbul'da hem de şehir dı-
şına yolculuk yapabilmenin ücretini
ve şartlarını sordu. Korsan taksi
hattına gelen aramalara yanıt veren
kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90
liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650
liraya, lüks araçlarla seyahat etme-
nin ise 1000 lira ila 1500 lira arası
olduğunu söyledi.

Polis bir işlem yapmıyor

Korsan taksi hattına gelen arama-

lara yanıt veren kişi, "Sultangazi'den
Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den
Edirne'ye ise 650 liraya götürebili-
rim. Ne zaman şehir dışına gitmek
isterseniz bir gün öncesinden bizi
arayıp rezervasyon yapmanız ye-
terli. Aynı zamanda bütün araçları-
mız konforlu ve iyi. Polis
çevirmelerindeyse adli sicil kaydı-
nızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çık-
mıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse
hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den
çıktığımızda polis korsan taksiyle il-
gili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece
İstanbul'da işlem yapabiliyor" dedi. 

500 adet açığımız var

İndirim talebi üzerine, aramalara
cevap veren kişi, "Korsan taksiyle is-
tediğiniz yere gidebilirsiniz. İster
Kars, ister Adana, isterseniz de
Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz.
Size en fazla 50 lira bir indirim ya-
pabilirim. Ancak temiz ve lüks bir
araç gönderebilirim. Bizim 500 adet
araç ağımız var. İnsanlar her yerden
alıp her yere götürebiliyoruz" diye

konuştu. 

Fiyatı araca 
göre değişiyor

7 kişilik korsan transporter
araçların başlangıç fiyatının
200 lira olduğunu belirten kor-
san taksi merkezindeki kişi,
"Fiyat gideceğiniz yere göre de-
ğişiyor. Lüks araçların fiyatları
normal fiyatların iki katı. Sul-
tangazi'den Edirne'ye lüks

araçlarla seyahat aracın modeline
göre 1500,1300,1000 lira arası deği-
şiyor" ifadelerini kullandı.  DHA
muhabirinin 'korsan taksi santralini
araması sonucu gönderilen araçta
arka koltukta yolculuk yapmasına
izin verilmedi. Korsan taksici yakla-
şık 5 kilometrelik yola 30 lira aldı.

İnsanlar kendini 
tehlikeye atıyor

Korsan taksilerin tek bir numara
üzerinden Türkiye'nin her yerine
araç gönderdiğini söyleyen Birleşik
Taksi Şoförleri Derneği Başkanı
Hüseyin Duman, "Korsan taksiler
hem internet sitelerinde hem de
ortak kurdukları telefon ağı ile in-
sanlarla irtibata geçiyor. İnsanların
birbirlerine söylemesiyle bu telefon
ağı yayılıyor. Şunu da söylemek ge-
rekir, korsan taksiye binen kişiler ya-
kalandıklarında 423 lira ceza
ödemek zorunda kalıyor. Korsan
taksi sürücülerinin kim olduğu belli
değil, sabıkalı biri de olabilir. İnsan-
lar 10 lira için kendilerini tehlikeye
atıyor. Korsan taksi sürücüsü bir
kaza yapsa, yolcu kendini açıklaya-
maz. Korsan taksiciler hatta lüks
araçlarla taşımacılık yapıyor" dedi.
Hiç korsan taksi kullanmadığı söy-
leyen Beygü Gökçe, "Artık büyük
lüks araçlarla korsan yolcu taşıma-
cılığı yapılıyor. Vatandaşların 10 lira
az vereceğim diye korsan taşımacı-
ları tercih etmemeleri gerekir. Sağ-
lıklı güvenilir taşımaları kullanması
gerekir" diye konuştu.  DHA

30 Ağustos
coşkusu
Beşiktaş Belediyesi, müzisyenleri Revival Konserleri
ile bir araya getiriyor. Konserler dün Moğollar
Grubu’nun sahneye çıkması ile başladı. Sahneye
çıkmadan önce konuşan müzisyen Cahit Berkay, bir
buçuk yıllık aranın ardından konserlere başlamanın
heyecanını yaşadıklarını ve pandemide kaybedilen
heyecanın tekrar başlayacağını söyledi

Beşiktaş Belediyesi, Getir ana sponsorlu-
ğunda ve +1 katkılarıyla Türkiye’nin müzis-
yenlerini Revival Konserleri ile bir araya

getirmeye başladı. 28 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında
Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı’nda gerçekleşe-
cek olan konserlere birçok ünlü ismin katılacağını belir-
ten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün
Moğollar Grubu’nun sahneye çıkması ile konserler baş-
ladı. Onları sahnede görmek benim için ayrı bir mutlu-
luk. Burada herkes çok coşkulu, mutlu. Diğer günlerde
de Grup Gündoğarken, Gülşen, Kardeş Türküler,
Melek Mosso ve Ceylan Ertem de sahne alacak” diye
konuştu. Müzisyen Cahit Berkay ise konserlerin mesa-
feli şekilde, pandemi kurallarına uyarak izlenilmesini ve
bu şekildeki konserlerin insanların stres atabilmeleri için
artırılması gerektiğini vurguladı. Sahneye çıkan Moğol-
lar’ın seslendirdikleri şarkılar ile ise seyirciler bir taraftan
hüzünlendi bir taraftan eğlendi. Konserde gruplarının
en güzel hikayesi olarak hem Barış Manço hem de Cem
Karaca ile uzun süre çalıştıklarını anlatan Cahit Berkay,
onların şarkılarını her zaman söyleyip onları hatırlama-
nın çok güzel olduğunu belirtti. Grup, Barış Manço ve
Cem Karaca şarkılarını da seslendirdi.

Aşı oldum konsere geldim
Konsere aşı olup geldiğini belirten Cahit Berkay, “Pan-
demi sonrası bu üçüncü konserimiz. Yavaş yavaş sah-
neye ısınıyoruz. Fakat bugün hüzünlüyüz de. Çünkü
71’li yıllarda çalıştığımız davulcu arkadaşımız Ayzer
Danga’yı kaybettik. Buradan da sizin vesilenizle herkese
sesleniyorum; lütfen insanlar kendilerine dikkat etsinler,
aşı olsunlar” açıklamasını yaptı.

İçimiz çok rahat
Konsere Moğollar’ı çok sevdiği için geldiğini belirten 47
yaşındaki Güler Akdemir, “Sahneye bayıldık. Pande-
mide çok bunalmıştık. Burada gayet mesafeli ve maskeli
bir ortam var. İçim rahat şekilde eğleniyorum” dedi.
Küçük çocuğu ve eşi ile konsere geldiğini ifade eden 35
yaşındaki Bayram Efe ise “Konser ilanlarını gördük.
Moğolları ve şarkılarını çok seviyorum. Küçüklüğüm-
den beri onları hep dinliyorum. Bu yüzden de bura-
dayım. Belediyeye bu etkinliklerinden dolayı çok
teşekkür ederim” diye konuştu.

Bayramı kutlayacağız
Uzun süredir insanların evde sıkıldığını ve çoğu bay-
ramın kutlanamadığının altını çizen Başkan Akpolat,
bu konserler ile ayrıca 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nın da büyük bir coşkuyla kutlanılacağını
söyledi. OSMAN KÖSE
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B ugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kut-
layacağız büyük bir coşkuyla. Salgın
hastalık nedeniyle, arzuladığımız büyük

toplantıları, gösterileri, yürüyüşleri yapamasak
da, gerekli önlemleri alarak, bayram sevincimizi
yaşayacağız. 26 Ağustos 1071’deki Malazgirt
Zaferi ile 26 Ağustos 1922’deki Büyük Taarruz’u
karşı karşıya getirmek isteyenlere; ilkini kutlarken,

ikincisini geçiştirenlere; “Keşke Yunan galip gel-
seydi” diyenlere; Atatürk’e beddua edenlere;
Cumhuriyeti “parantez”, “reklam arası” olarak
görenlere kulak asmayacağız. Atatürk’ü, Kuvayi
Milliyecileri, Milli Mücadele kahramanlarını, şe-
hitleri, gazileri, Cumhuriyete kanat gerenleri, eli
öpülesi vazife kuşağını anacağız ve selamlayaca-
ğız bir kez daha.  
Askeri boyutu yanında, siyasi ve tarihi açıdan da
değerli 30 Ağustos. Hem bizim hem tüm ezilen
ulusların, Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle
“mazlum milletlerin”, emperyalizmi, uzantılarını,
işbirlikçilerini yenebileceğini göstermesi açısın-
dan çok önemli. İstiklal Harbi’nin kesin askeri

zaferinin tarihi. O kutsal ve ulusal sa-
vaşın doğruluğunu, haklılığını, meş-
ruluğunu ve zorunluluğunu Anadolu
hareketinin ve Cumhuriyet devrimi-
nin en kararlı savunucularından, en
keskin kalemlerinden Falih Rıfkı Atay,
Temmuz 1921’de Akşam gazetesinde
çıkan ve çok yeri sansürlenen yazı-
sında şöyle anlatıyor: 
“Anadolu Harbi, hürriyet ihtilali ol-
duğu için dünyanın en yüksek ideal-
lerinden biri olduğu kadar, nefs
koruma dediğimiz en ilkel, en basit
ihtiyaçtan doğduğu için de aklı her
türlü tartışmalardan alıkoyan bir zo-
runluluktur. Çünkü sade düşmana
karşı vatanı değil, katile karşı canı-
mızı koruyoruz!”

Büyük Zafer’in 
büyük anlamı

30 Ağustos; bizim için vatan sevgi-
sini, kahramanlığı, kararlılığı, feda-
kârlığı, vazife namusunu simgeliyor.
Vatana ve millete adanmışlığı öğreni-
yoruz 30 Ağustos’ta. Söz, namus ve
vazife uğruna, dev ve devrimci şairi-
miz Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye
Destanı’nda yazdığı gibi, “bir müthiş
ve mukaddes macerada, ön safta, en
ön sırada, şahlanıp ölebilmeyi” öğre-
niyoruz.30 Ağustos; Yunan İzmir’i
işgal ettiğinde Hasan Tahsin olmayı,
Sivas Kongresi’nde Tıbbiyeli Hikmet
olmayı, Büyük Taarruz’da Albay
Reşat olmayı öğretiyor bize. Anasını
babasını, çoluğunu çocuğunu, eşini
dostunu, evini barkını bırakıp, cep-
heye koşmayı öğreniyoruz 30 Ağus-
tos’ta. Hastayken, yaralıyken revirden
kaçıp, talebeyken okuldan kaçıp, cep-
hede Mustafa Kemal’in askeri ol-
mayı öğreniyoruz. 
Askerlikten kaçmanın; vergi kaçırma-
nın veya vergiden kaçınmanın; her
devrin adamı olmanın; gelenin gö-
züne girmek için gidene sövmenin;
rüşveti hediye diye kabul etmenin;
başkasının hakkını yemenin; torpilin,
iltimasın, adam kayırmanın hayli
yaygın olduğu ülkemizde ve günü-
müzde, 30 Ağustos bize dürüstlüğü,
ahlakı, fazileti öğretiyor. Kısacası
Büyük Zafer, sadece askeri, tarihi, si-
yasi yönleriyle değil; değerleriyle, ilke-

leriyle, öğrettikleriyle de önemli. O yüzden, se-
nede bir gün hatırlanması değil, daima üzerinde
düşünülmesi ve tüm yönleriyle kavranması 
gerekiyor.
Winston Churchill’in sonuna kadar savaşa
dönük yaklaşımlarını öne çıkarmaya çalıştığı dö-
nemde  Churchill’in partisi, başta Neville Cham-
berlain, Çanakkale yenilgisini sürekli
ısıtmaktadır. Churchill-Chamberlain tartışması-
nın bir yerinde konu tekrar açılınca, Churchill,
“Benim kurmaylarımın Gelibolu’da hazırladık-
ları tüm planlar doğruydu ama insanlık tari-
hinde çok ender rastlanacak bir
komutanla karşılaştık” diye bağı-
rır…Churchill’in tarihe geçmiş o
münakaşada sözünü ettiği
“ender komutan”, Anafarta-
lar kahramanı Gazi Mus-
tafa Kemal’dir…
Churchill 1938’de onun
ölümünü yalnız yurdu
için değil, Avrupa için
de büyük kayıp ola-
rak nitelendirecekti.
Tek evladından to-
runu Randolph
Churchill 2016’de
büyük dedesi hak-
kında şunları 
söyleyecekti:
‘Atatürk'ün Türkiye'yi
inşası büyük dedeme
ilham kaynağı oldu (…)
Çanakkale Savaşları'nın
mimarlardan biri olan
büyük dedem için de o
dönem çok zor bir dönemdi.
Çanakkale'deki can kayıpları,
büyük dedemin peşini geri kalan tüm
ömrü boyunca bırakmadı. Ancak Çanak-
kale'den edindiği tecrübeler, büyük dedemin
1944 yılında Normandiya'da karaya başarılı bir
çıkış yapmasını sağladı.’

Mustafa Kemal'in 
kendini gösterdiği an

Türk milletini olmak ya da olmamak terazisin-
den çekip çıkartan Büyük Taarruz’un (26 Ağus-
tos-9 Eylül 1922) 99’nci yılını idrak ediyoruz.
Savaş stratejileri açısından önemli bir dönüm
noktası olan bu taarruzu “üstün bir kurmay sa-
vaşıdır” diye tanımlayan Prof. Dr. İlber Ortay-
lı’ya katılırım, Gazi’nin alan planlaması yüksek
risk taşıyor ama sonuç alıcı kimliği ağır 
basıyordu.
Planı, General Trikopis’in emrindeki en güçlü
Yunan askeri mevzilerine saldırmak, orayı dağıt-
tıktan sonra İzmir’e kadar inmektir. Gazi’nin en
güvendiği, kahraman kimliğinden emin olduğu,
2.Ordu Komutanı Yakub Şevki Paşa’nın (Su-
başı) (1876-1939) bile açıkça karşı çıktığı bir
plandır bu. Mareşal Fevzi Çakmak ise, hem pla-
nın, İngiliz Mareşal Charles Vere Towshend’in
teftiş edip “Türkler burayı 6 ayda geçerlerse, 6
günde geçtik desinler” dediği müstahkem mevzi-
lere saldırıdan, hem de zaten çok yorgun olan or-
dunun Yunan’ı İzmir’e kadar kovalamasından
endişelidir. Gazi’nin, “Ordular ilk hedefiniz Ak-
deniz’dir!” emri aslında karargahtaki bu endişe-

lere de cevap niteliğindedir.

Bir strateji dehası örneğidir

Tüm kurmaylarının gözden kaçırdıkları, Mustafa
Kemal’in yalnız ender rastlanacak bir askeri ko-
mutan olmadığı, aynı zamanda siyasi strateji
alanındaki üstünlüğüydü.Mareşal haklıydı,
Yunan ordusunu Sakarya’da durdurmuş Türk
askeri yorgundu ama, karşı taraf o yenilgi sonra-

sında as-

kerlerin “artık
eve dönelim” ruh hali içindeydi. Karşısındaki or-
dunun karargahının siyasi olarak bölündüğünü,
Venizelosçu subayların tasfiye edilip yerlerine
Kralcıların getirildiğini bunun da Yunan ordu-
sunda büyüt zafiyet oluşturduğunu biliyordu.
Birliklerini geceleri kaydırdı, gündüzleri sakladı,
Yunan istihbaratını kilitledi, taarruz saatlerine
yakın Ankara’da –sözde- çay partisi düzenledi,
Yunan kurmayların “Türk komutan Ankara’da
eğleniyor” rehavetine kapılmasını sağladı, taar-
ruzdan önce Anadolu’daki telgraf sisteminin
dünya ile bağlantısının kesilmesini emretti, ha-
berleşme açısından Anadolu bir anda sessizliğe
gömüldü, hemen akabinde Anadolu’da Mustafa
Kemal’e karşı büyük bir ayaklanma başladığı
yalan haberinin Atina ve Londra’ya kadar yayıl-
masını sağladı. Harekat günü ve muhtemel saa-
tini kendi kurmaylarından bile sakladı, bir tek,
Bolşevik lider Lenin’e bildirdi!.. 26 Ağustos 1922
Cumartesi günü sabah 04.30’da duyulan o ilk
top sesi, yok edilmek istenen bir milletin yeniden
tarih sahnesine dönüşünün müjdesiydi. Nazım 
Hikmet, bu nedenle ve kuşkusuz dedelerimizin
bir büyük komutana duyduğu o büyük minnet
hissiyle Kocatepe’deki Gazi Mustafa Kemal’in
portresini şöyle yazar: 

Dağlarda 
tek
tekateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin
yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Uc" dediler,
Sarisin bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.

Siyah değil KAPKARA

Taliban’ı yeterince köktenci bulmayan IŞİD
terör örgütünün, Kâbil Hamid Karzai Havali-
manı yakınında düzenlediği terörist saldırıda
ölenlerin sayısı 110’u geçti. Aralarında 13 ABD
askeri, 28 Taliban üyesi var. Bu tablo, hem Afga-
nistan’ı nelerin beklediğini gösteriyor hem de
ABD emperyalizminin kimlerle, nasıl işbirliği
yaptığını.  Anımsayalım, ABD’nin önceki dışiş-
leri bakanlarından Hillary Clinton, IŞİD terör
örgütüne verdikleri desteği itiraf etmiş, ABD’nin
önceki başkanı Donald Trump da IŞİD’in, Ba-
rack Obama tarafından kurulduğunu belirtmişti.
Seçim kampanyasındaki bu sözleri abartı de-
ğildi, gaf veya dil sürçmesi de değildi. Doğruydu.
Israrla belirttiğimiz üzere, ABD bu tür terör ör-
gütlerinden çok yönlü olarak faydalanır. Birin-
cisi, onları bölgedeki devletlere karşı kullanır.
İkincisi, onları yine ABD destekli olan diğer terör
örgütlerine karşı kullanır. Üçüncüsü, onları
ABD’nin saldırı ve işgalleri için gerekçe, sebep
olarak göstermek suretiyle kullanır. Aynen PKK
- PYD - YPG terör örgütünü Türkiye’ye, Su-
riye’ye karşı kullandığı gibi. Aynen IŞİD terör ör-
gütüne karşı, PKK terör örgütünü desteklediği
gibi. Aynen Taliban’ı gerekçe gösterip Afganis-
tan’ı işgal ettiği, IŞİD’i gerekçe gösterip Irak ve
Suriye’ye saldırdığı gibi. Örnekleri çok...
Afganitsan ne dersler veriyor Afganistan’da ya-
şananlar, ülkeyi 20 yıl işgal eden, 2.5 trilyon
dolar para harcayan ABD’nin yenildiğini göste-
riyor. ABD ne kendisiyle işbirliği yapan Afganla-
rın ne ABD askerlerinin can güvenliğini
sağlayabiliyor. Havalimanındaki tahliye görün-
tüleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın basın toplantı-
sındaki hali bunun kanıtı.Kerameti kendinden
menkul kimi uzmanlar, “ABD yenilmedi. Ka-
zandı. Taliban’la anlaştı, çekildi. Hedefi Rusya
ve Çin’i Afganistan’a çekip batağa saplanmala-

rını sağlamak” deseler, bu yaklaşımı “büyük
strateji” olarak sunsalar da gerçek öyle

değil. Fakat yaşananlar ABD’nin pes et-
tiği, havlu attığı, Avrasya’ya ilişkin

politikalarından vazgeçtiği anla-
mına da gelmiyor. Hegemonya

kabiliyeti gerilese, devlet kapasi-
tesi zayıflasa da ABD büyük,
emperyalist bir güç.  Laikli-
ğin, aydınlanmanın, kadın
erkek eşitliğinin, aklın, bili-
min, çağdaş eğitimin,
Cumhuriyet Devrimi’nin
önemini her an daha çok
anlamak açısından önemli
Afganistan’da yaşananlar.
Afganistan deneyimi; em-
peryalizmin peşine takılma-
nın, ABD adına başka

ülkelere asker yollamanın,
ABD için güvenlik üretmeye

kalkmanın ne kadar yanlış ol-
duğunu bir kez daha gösteriyor.

Taliban’a karşı çıkarken ABD ve
Avrupa’dan demokrasi, özgürlük,

insan hakları bekleyenlerin ne kadar
yanlış tavır aldıklarını kanıtlıyor Afganistan.

En önemlisi Afganistan; bir ülkenin gelişmesi,
kalkınması, ilerlemesi için gerekli olan başat
gücün iç dinamikler olduğunu, dış dinamiklere
bel bağlanamayacağını öğretiyor.
Emperyalizme bağımlılığın boyutları 
Dış politikada yerli yersiz “dost ülke”, “stratejik
ortak”, “kardeş ülke”, “stratejik müttefik” gibi
sözler edilmez. Bu kavramları kullanırken dik-
katli ve özenli olmak, önünü arkasını ölçmek,
biçmek, tartmak gerekir. Çünkü bu ifadelerin
kullanıldığı ülkelerle çok geniş ölçekte, pek çok
temel konuda görüş birliğine sahip olmak, önce-
liklerde, hedeflerde, çıkarlarda, tehdit tanımla-
rında buluşmak zorunludur. Aksi halde hem
kavramların içi boşalır hem de bu kavramları sık
kullanan devletlerin ağırlığı azalır. Son günlerde
Afganistan’da yaşananlar ve Türkiye’ye gelen
Afgan sığınmacılar konusunda Batılı siyasetçile-
rin, Alman, Avusturyalı, İngiliz ve ABD’li politi-
kacıların ettikleri sözler, yazdıkları yazılar,
gazetelere verdikleri demeçler, Türkiye’ye ilişkin
hangi hesapları yaptıklarını bir kez daha ortaya
koydu. Bizim siyasetçilerimizin önemli bölümü,
halen ısrarla ABD için “stratejik müttefik” dese-
ler ve NATO üyeliğinin altını çizseler de
ABD’nin Türkiye için hiç iyi şeyler düşünmedi-
ğini, düşmanca politikalar izlediğini görmek için
uzman olmaya gerek yok. ABD’nin bölgemizde
hangi dolapları çevirdiğini, kimi kime kırdırtmak
istediğini biliyoruz.

Gazi’nin 30 aĞUSTOS zaferi 
Mavi gözlü dev KOMUTAN’ı selamlıyorum...

ABD’nin Afganistan’daki yenilgisine rağmen, Rusya, Çin, Suriye, İran, Kuzey Kore, Küba, Venezüella

karşısında umduğunu bulamamasına, geri adım atmasına karşın halen ABD’den medet umanlar var.

ABD’nin yenilmediğini, istediğini aldığını, Rusya ve Çin’i Afganistan’a çekip, orada başarısız olmalarını

sağlamak için, geçici olarak Afganistan’dan çekildiğini öne sürüyorlar. Hatta bunu ABD’nin “büyük stra-

tejisi” olarak görüyorlar. Taliban’la bu amaçla görüştüğünü ve uzlaştığını, ABD ve Taliban arasında da-

nışıklı dövüş olduğunu öne sürüyorlar.  ABD’nin Taliban’la görüştüğü sır değil. Rusya ve Çin’i

zayıflatmak, yormak, yıpratmak için elinden geleni yaptığı da biliniyor. Fakat durum buyken ABD’nin

Afganistan’da yenilmediğini öne sürmek, gerçeklerle örtüşmüyor.Sıklıkla vurguladığımız üzere, ABD

karşıtlığının Taliban savunusuna dönüşmesi ve Taliban karşıtlığının ABD yandaşlığını beslemesi

ne kadar yanlışsa, her durumda ABD’nin kazandığını düşünmek, ABD’yi yıkılmaz, yanılmaz, ye-

nilmez bir güç olarak görmek de o kadar yanlış.Bu bakış açısının temelinde, emperyalizme

bağımlılık ilişkisi var. Bu bakış açısı Türk siyasetinde güçlü. İktidar ve muhalefette etkili.

Etnikçi ve mezhepçi siyaset güdenlerde baskın. Siyasi parti kurma hazırlığında

olanların, önce ABD’de görücüye çıkmaları; siyasi partilerin ABD’de temsilcilik

açıp, ABD’deki siyasetçileri etkilemek için lobi şirketleriyle anlaşmaları

tesadüf değil.  Şu gerçeği görmek şart: ABD savunusunda ısrar

edenlerle, dünyanın gidişatı aynı yönde değil. ABD zayıflı-

yor. Atlantik ittifakı irtifa kaybediyor. Avrasya

ise güçleniyor.

Amerika’dan 
rol çalan siyasetçiler

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com



 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına 
bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı

ZABİHULLAH paylaşımında, 
“Sağlık Bakanlığı, illerdeki 
ve başkentteki tüm kadın 

çalışanları görevlerine devam 
etmeleri konusunda bilgilen-
diriyor” ifadelerini kullanarak 
Taliban yönetiminin kadınların 
çalışmalarına yönelik bir sorunu 
olmadığını vurguladı.

Endişeler artıyor
Mücahid daha önce yaptığı 

açıklamada, Taliban’ın ülkedeki 
kontrolü geçirmesinin ardından 
kadınların “şimdilik” güvenlik 
gerekçesiyle evde kalmaları ge-
rektiğini belirtmiş, bu durumun 
“geçici” olduğunu vurgulamıştı. 
Mücahid, “Güvenlik güçlerimiz 

kadınlarla nasıl konuşulacağı 
konusunda eğitimli değil” ifade 
ederken, kadınların işten çıka-
rılmayacağını ve maaşlarında 
kesinti yapılmayacağını söyle-
mişti. Ancak tüm bu açıklamalar 
rağmen, Afganistan’da kadın 
hakları konusunda hak ihlalleri 
gün geçtikçe artıyor.

Taliban’dan kadınlara
‘iSE DONUN’ çağrısı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma 
Zhaoxu, ABD istihbarat topluluğunun 
hazırladığı yeni tip corona virüsünün 

(Covid-19) kökeniyle ilgili raporu değerlen-
dirdi. Ma yaptığı açıklamada, “Bu sözde 
rapor, tamamen siyasi bir rapordur ve hayal 
ürünüdür. Raporun bilimsel dayanağı da 
güvenilirliği de yoktur. ABD’nin Çin’e attığı 
iftiralar karşısında ABD nezdinde resmi 
girişimde bulunduk” dedi.
Karmaşık bir mesele

Covid-19 salgınının kökeninin araştırılma-
sının karmaşık bir bilimsel mesele olduğu-
na işaret eden Ma Zhaoxu, bu çalışmaların, 
dünyanın her köşesinden bilim insanla-
rının işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini 
belirtti.ABD’yi bilimi ve olguları inkâr 
etmekle suçlayan Çinli Bakan Yardımcısı 
Ma, “Gerçek bir kanıt dahi bulamıyor, aynı 
yalanları tekrar tekrar gündeme taşıyarak 
Çin’i karalamaya ve yaftalamaya çalışıyor-
lar” ifadelerini kullandı.
Siyasallaştırılmasına karşıyız

ABD istihbaratının Çin’e şeff afl ık ko-
nusunda yönelttiği eleştirilere de tepki 
gösteren Ma Zhaoxu, “Bu yılın başında 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları ile 
Çinli uzmanlardan oluşan uzman grubu 28 
gün boyunca Çin’de araştırmalar yürüttü, 
profesyonel ve bilimsel sonuçlar içeren bir 
rapor yayımladı. Virüsün kökeniyle ilgili 
bilimsel çalışmaları daima destekliyoruz 
ancak konunun siyasileştirilmesine de 
kesinlikle karşı çıkıyoruz” dedi.

ABD’yi salgınla mücadele konusunda 
şeff af olmamakla, sorumsuzlukla ve işbir-
liğini reddetmekle suçlayan Ma, ABD’deki 

Fort Detrick laboratuvarının araştırılması 
gerektiğini savundu.
ABD Raporunda ne yazıyordu?

ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı üzerine 
ABD’li istihbarat birimlerinin hazırladı-
ğı yeni tip corona virüsünün kökeniyle 
ilgili rapor dün kamuoyuyla paylaşılmıştı. 
Covid-19’un kökenine ilişkin henüz net bir 
bilgiye ulaşılamadığı belirtilen raporda, 
“Covid-19 virüsünün kökeni hakkında kesin 
bir değerlendirmeye ulaşmak için Çin’in 

işbirliğine ihtiyaç duyuluyor” denilmişti. Vi-
rüsün bir biyolojik silah olarak geliştirildiği 
sonucuna varılmadığı kaydedilen raporda, 
Covid-19’un kökeniyle ilgili nihai bir sonuca 
varılması için Çin’den klinik örnekler ve en 
erken vakalara dair epidemiyolojik verilere 
ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti.

Raporda ayrıca, “Ancak Pekin, küresel 
soruşturmaya engel olmayı, bilgi paylaşma-
yı reddetmeyi ve ABD dahil diğer ülkeleri 
suçlamayı sürdürüyor” ifadeleri yer almıştı.

Çin, ABD’li istihbarat birimlerinin Covid-19’un kökeniyle ilgili yayımladığı raporda yer alan suçlama-
lara sert tepki göstererek, “Bu sözde rapor, tamamen siyasi bir rapordur ve hayal ürünüdür” ifade-
lerini kullandı. ABD’yi salgınla mücadele konusunda şeffaf olmamakla, sorumsuzlukla ve işbirliğini 
reddetmekle suçlayan Çin, ABD’deki Fort Detrick laboratuvarının araştırılması gerektiğini savundu

IRAK’A DESTEK CIKTI 

CCiiN VE ABD YN VE ABD YiiNE GERNE GERiiLDLDii:: 
CORONA KAVGASI CORONA KAVGASI 

IRAK’IN başkenti Bağdat’ta Türkiye, İran, 
Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, 
Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri 

dahil 10’dan fazla ülkenin katılımıyla “Bağ-
dat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı” yapıldı. 
Konferansa katılan ülkelerin Irak hükümeti 
ve halkının yanında olduklarının vurgulandı-
ğı bildirgede, “Bölge istikrarının sağlanması 
için bölgesel ve ulusal çabaların birleştirilmesi 
gerektiği vurgulanırken, Irak hükümeti ise söz 
konusu konferansın düzenlenmesinde oynadığı 
rol için Fransa’ya teşekkürlerini sundu” denildi.
Talebi desteklendi

Irak’ın uluslararası bir konferansa ev sahipli-
ği yapmasının, hükümetin dış ilişkilerde izlediği 
dengeli siyasetin sonucu olduğu belirtilen 
açıklamada, “Katılımcı ülkeler, Irak hüküme-
tinin kurumsallaşmak için gösterdiği çabaların 
yanı sıra şaibesiz ve adil olması için seçimlerin 
uluslararası gözetim altında yapılması talebini 
destekledi” ifadeleri kullanıldı. Bölgenin karşı 
karşıya kaldığı ortak zorluklara karşı bölge 
ülkelerinin iyi komşuluk, içişlerine karışmama 
ve milli egemenliğe saygı duyma prensipleri 
çerçevesinde işbirliği yapmaları gerektiği vur-
gulanan sonuç bildirgesinde, Irak’ın koalisyon 
güçleri ve dost ülkelerin desteğiyle terör örgütü 
IŞİD’e karşı elde ettiği zaferin memnuniyetle 
karşılandığı aktarıldı.

Irak hükümetinin ekonomik reform çalışma-

larının desteklendiği kaydedilen açıklamada, 
“Irak’ın imarı için Irak hükümetinin çabaları 
katılımcı ülkeler tarafından desteklenirken, 
göçmenlerin evlerine geri dönmelerini sağ-
lamaya yönelik çalışmalar da memnuniyetle 
karşılandı” denildi.
Tarihi bir olay

Konferansın tamamlanmasının ardından 
açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı 
Fuat Hüseyin, başka ülkelerin de katılacağı 
yeni toplantının yakın zaman içerisinde düzen-

leneceğini söyledi. Irak’ın, bölgedeki ülkelerle 
yaptığı arabuluculuk çabaları sonucu bu aşa-
maya ulaştığını kaydeden Irak Dışişleri Bakanı 
Hüseyin, “Irak söz konusu konferansın başarılı 
geçmesi için büyük bir diplomatik rol üstlendi. 
Irak, bütün komşularla iyi ilişkileri olan tek 
ülke” diye konuştu. Irak’ta 40 yılı aşkın süredir 
böyle bir toplantı yapılmadığını kaydeden Irak 
Dışişleri Bakanı, “Irak, 1980’den bu yana böyle 
bir konferansa ev sahipliği yapmadı bu tarihi 
bir olay” ifadelerini kullandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve aralarında Türkiye’nin bulunduğu 9 ülkenin “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Kon-Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve aralarında Türkiye’nin bulunduğu 9 ülkenin “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Kon-
feransı” sorası sonuç bildirgesi yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirgesinde katılımcı ülkelerden Irak’a destek geldiferansı” sorası sonuç bildirgesi yayınlandı. Yayınlanan sonuç bildirgesinde katılımcı ülkelerden Irak’a destek geldi

AMERiKA’DAN
MiSiLLEME!

ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki 
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı 
yakınlarında 26 Ağustos’ta gerçekleştiri-

len saldırıları üstlenen IŞİD’ın Horasan koluna 
yönelik hava saldırısı düzenlemişti. ABD Savun-
ma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve 
ABD’li Tümgeneral William Taylor, hava saldırısı-
nın ardından Afganistan’daki son gelişmeler hak-
kında basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma 
Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin düzenlediği hava 
saldırısında IŞİD’in 2 üst düzey isminin öldürüldü-
ğünü, 1’inin de yaralandığını bildirdi.

Tesadüf değil açıklaması
Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen 2 kişi-

nin planlayıcı ve yardımcı konumunda olduğunu 
belirterek, bunun vuruş için tek başına yeterli bir 
neden olduğunu söyledi.

Kirby, ABD’nin bu saldırıları Kabil’deki hava-
alanı saldırısına yönelik misilleme olarak yapıp 
yapmadığı sorusuna, “13 cesur askerimizi kay-
bettikten sadece birkaç gün sonra olması tesadüf 
değil” diye yanıt verdi.

Askerler çekilmeye başladı
“Kabil’deki havaalanında ciddi bir tehdit olma-

sına rağmen zaman çizelgesinde bizim için hiçbir 
şey değişmedi” diyen Kirby, tehditlerin hala çok 
gerçek ve çok dinamik olduğunu belirtti. Kirby, 
yaptığı açıklamada ayrıca, Afganistan’ın başken-
ti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası 
Havalimanı’ndan ABD askerlerinin çekilmeye 
başladığını doğruladı.

177 bin kişi tahliye edildi
ABD’li Tümgeneral William Taylor, ABD’nin 

toplamda 117 bin kişiyi Afganistan’dan tahliye 
ettiğini söyledi. Taylor, tahliye edilen kişilerin bü-
yük çoğunluğunun Afgan vatandaşı olduğunu, 5 
bin 400’ün ise ABD vatandaşı olduğunu aktardı. 
Taylor, son 24 saat içinde ABD uçuşlarında 6 bin 
800 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Kabil’deki 
terör saldırısının ardından 2 IŞİD üyesinin öldü-
rülmesine yönelik açıklamada bulunan Taylor, 
“Kendimizi savunma yeteneğini korumaya de-
vam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

ABD, Irak Şam İslam Devleti’nin Horasan 
Vilayeti kolu olarak bilinen IŞİD-K grubuna 

Afganistan’ın doğusunda insansız hava 
aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve örgü-
tün üst düzey iki üyesinin öldürüldüğünü, 

birinin de yaralandığını açıkladı
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Pandemi sonrası İstanbul’da ilk kez konser sahne-
sine çıkan Ajda Pekkan, açıkhavada hayranıyla bir 
araya geldi. Süper Star’ın 75 kişilik dev kadrosuy-
la hazırladığı özel şovu zamansız şarkılarıyla eşsiz 

bir konser deneyimi yaşattı.

EŞİNİ kaybetmesi sonrasında yalnız 
yaşayan 90 yaşındaki Aladdin Yıldırım 
Köksal, küçük yaşlarda merak saldığı 

resim hobisi ile evini adeta bir sergi alanına 
dönüştürdü. Küçük yaşlarda yaşlarda resim 
yapmaya başlayan Köksal, tüm yaşamı boyunca 
resim tutkusunu sürdürdü
Elinde fotoğraf olmadan yaptı

33 yaşındayken 1 buçuk milyon renkli kağıdı 
yapıştırarak İsmet İnönü’nün resmini çizen 
Köksal, resmi Türkiye Büyük Millet Meclisine 
giderek İsmet İnönü’ye imzalattırdı.

Resmi gören İnönü’nün, “Atatürk’ün resmini 
de çizdin mi?” diye sorduğunu söyleyen Kök-
sal, İnönü’nün sorusu üzerine Mustafa Kemal 
Atatürk’ün resmini de yaptığını belirtti.

İnönü ile arasında geçen diyalog sonrasında 
çizim ve ahşap yakma sanatı ile Atatürk tablo-
ları yaptığını ifade eden Köksal, evini adeta bir 
sergi alanına çevirdi. Yıllar yılı resim, şiir, şarkı 
ve öyküler yazarak ömür tükettiğini söyleyen 
Aladdin Yıldırım Köksal, “1942 yılında resim 
işine başladım ve halen de devam ediyor. 1964 
yılında İsmet İnönü’n resmini yaptım. İsmet 
Paşa’nın resmini yapmak için elimde fotoğraf 
yoktu. Sır Mecmuasında İsmet Paşa’nın şahane 
tebessüm ederken bir fotoğrafını gördüm. 
Eşime kalem kağıt getirmesini söyledim ve çiz-
meye başladım. Daha sonra yapıştırma tekniği 
ile bir milyon fazla renkli kağıttan tablosunu 
hazırladım ve kendisine de imzalattırdım” dedi.
En fazla Atatürk resimleri

İsmet İnönü’nün sorusu üzerine Atatürk 
resimlerini yapmaya başlamadığını söyleyen 

Köksal, “İsmet İnö-
nü resmi imzaladık-

tan sonra kulağıma 
eğilerek ‘Ata-

türk’ün resmini de yaptın mı?’ dediği anda 
Atatürk’ün resmini yapma ihtiyacı duydum ve 
Atatürk resimlerini yapmaya başladım. Di-
ğer resimlere oranla en fazla yaptığım resim 
Atatürk’ün resimleri buna vesile olan da İsmet 
Paşa’dır” diye konuştu.Resimlerinin bazılarını 
sattığını, bazılarını da hediye ettiğini söyleyen 
Köksal, “İsmet Paşa’nın resmini bir, bir buçuk 
ay içerisinde tamamlayabildim. Eskiden life 
mecmuaları vardı. Mecmuanın renkli kağıt-
larını üç milim, 4 milim kestim ve resmi bir 
milyon, bir buçuk milyon kağıttan yapıştırarak 
yaptım. Resmin orijinali benim büromdaydı. 
Büromu yaktıkları için resmin orijinali de gitti. 
Bu olaydan önce resmin fotoğrafını çekmiştim, 
iyi ki çekmişim, böyle hatıra olarak saklıyorum” 
şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Aladdin Yıldırım Köksal isimli vatandaş, 33 yaşındayken 1 buçuk milyon 
kağıdı yapıştırarak İsmet İnönü’nün resmini yaptı. Yıldırım, yaptığı resmi 
imzalattığı İnönü’nün “Atatürk’ün resmini de yaptın mı?” diye sorması-

nın ardından Atatürk resimleri ile evini sergi alanına dönüştürdü

Malatya’da atıl vaziyetteki 128 yıllık ‘Taşhoran Kilisesi’ yapılan resto-
rasyon çalışmalarının ardından Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi adıyla 

açıldı. Kilisede, Ermeni vatandaşlar da ibadetlerini yapabilecek

Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’nde sahne alan Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ sahne aldı. Sağ, sahne-
de yaptığı konuşmada, festivalin bir ilk olması sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ‘Tarih bunu anlatacak’ dedi

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi’nin (İBB) organizasyonuyla 
Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 

düzenlenen Serçeşme Hünkâr Hacı 
Bektaş Veli Festivali’nde Türk halk 
müziğinin usta ismi Arif Sağ sahne 
aldı. Birbirinden güzel türkülerini 
seslendiren Sağ, sahnede yaptığı 
konuşmada, festivalin bir ilk olması 
sebebiyle duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Bu gece tarihe geçer 
Sağ, İBB Başkanı İmamoğlu’na 

teşekkür ederek şöyle konuştu:Sevgili 
Ekrem başkana teşekkür ediyorum. 
Bu gece çok önemli bir gece. Ben aşağı 
yukarı 1961 senesinde İstanbul’a gel-
dim. 61 senesinden bugüne kadar, bu 
toplumu bu kadar yakın, bu kadar ciddi 
anlamda bir araya getirip de, onun kül-
türünü İstanbul semalarında duyuran 

ilk başkan olarak da sevgili başkanımı 
kutluyorum. Bu şimdiden bence tarihe 
geçmiştir. Tarih bunu ileride anlatacak. 
Bir yerde kırmızı kalemle beyaz bir 
sayfaya yazacağız. Yazacaklar. Bizden 
sonra bunu anlatacaklar ve söyleye-
cekler. Evet bu umarım başkanımın 
aklından geçiyordur. Bunu bir her yıl 
yapmak üzere bir karar almak lazım. 
Gerçi meclisten bu kararı alınabilir mi 
bilmiyorum ama yani bence alsınlar.”

128 YILLIK KiLiSE 
iBADETE ACILDI

Arif Sağ: Tarih bunu anlatacakArif Sağ: Tarih bunu anlatacak

FİŞEKHANE Deniz 
Konserleri serisi Ajda 
Pekkan’ın muhteşem 
konseriyle başladı. 75 
kişilik dev kadrosuyla 
sahneye çıkan süper star 
özel şovu ve perfor-
mansıyla hayranlarını 
büyüledi.
Sahneye modacı Züley-
ha Kuru imzalı elbi-
sesiyle çıkan Pekkan, 

“Haykıracak Nefesim 
Kalmasa Bile”, “Hoş 
Gör Sen”, “Bambaş-
ka Biri”, “Dünyadan 
Uzak”, “Yakar Geçe-

rim” ve “Kimler Geldi 
Kimler Geçti” gibi hit 
parçalarıyla sevenle-

rine unutulmaz bir gece 
yaşattı.
Gidecek yerimiz yok
Küresel iklim krizine 
değinen sanatçı “Bir 
ağacın yetişmesi nereden 
baksanız 20 yıl ve bizim 
kaybedecek bırakın 
20 yılı 20 ayımız bile 
yok. Bu uyarıları şimdi 
duymazsak çok ama çok 
geç olacak. Bu dünya 
hepimizin. Ağacıyla, hay-
vanıyla güzel. Gidecek 
hiçbir yerimiz yok. O 
yüzden herkes üzerine 
düşen görevi yapmazsa, 
yaşayacak bir yerimiz de 
olmayacak” diye belirtti.

AYDIN’A özgü “kabak 
tatlısı”nın coğrafi işaret 
tesciliyle koruma altına 
alındığı bildirildi. Büyükşe-
hir Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, geçen 
yıl Türk Patent ve Marka 
Kurumuna coğrafi işaret 
başvurusu yapılan, “Aydın 
kabak tatlısı”nın tescil 
süreci tamamlandı. Açık-
lamada görüşlerine yer ve-
rilen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu, 
kentte üretilen ürünlerin 
değerinin artırılması için 
çalışmalar yapmaya devam 
edeceklerini kaydetti. Tü-
keticilerin doğru ürünlerle 

buluşmasını önemsedik-
lerine dikkati çeken 
Çerçioğlu, “Üretime 
verdiğimiz desteğin 
yanı sıra ürünleri-
mizin korunmasına 
yönelik coğrafi işaretli 
ürün sayısını artırmak 
için Aydın ile ün bağı 
bulunan her ürünün tescili 
için çalışıyoruz. Yürüt-
tüğümüz çalışmalarla 
ürünlerimizin değeri 
artıyor, kazanan 
yine üreticilerimiz 
ve doğru ürünle 
buluşan biz tüke-
ticiler oluyor.” ifa-
delerini kullandı.
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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ÇAVUŞOĞLU Mahallesi’n-
de 1893 yılında yapılan ve 
daha sonra atıl vaziyette 

kalan Taşhoran Kilisesi, Malatya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edildi. Yenilenmiş haliyle 
ilgi gören tarihi kilisenin açılışı 
bugün gerçekleştirildi. ‘Taşho-
ran Kültür ve Sanat Merkezi’nin 
açılışına; Malatya Valisi Aydın 
Baruş, Malatya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Türkiye Ermenileri Patriği Sahag 
Maşalyan, Adıyaman ve çevre 
iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki 
Ürek, STK temsilcileri, kurum 
müdürleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
Rahatça ibadet edecekler

Malatya Valisi Aydın Baruş, 
Ermeni vatandaşlarının rahatça 
inanç ziyaretlerini yapabilecek-
lerini belirterek şunları söyledi: 
“Şehirleri şehir yapan, onlara 
kimliğini veren bu yapıların ve bu 
yapılarla birlikte yaşayan insanla-
rın kültürünü devam ettirip, etti-

remediğidir. Bu anlamda Malat-
ya, çok zengin bir kültür mirasına 
sahip. Bu anlamda UNESCO 
daimi listesine giren Arslantepe 
örnektir. Vatandaşlarımız, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımız 
ve dünya insanlığı burayı bir 
kültür ve tarih eseri olarak ziyaret 
ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız 
da inanç ziyaretlerini rahat bir 
şekilde yapabilecekler.”
Birlik beraberlik içinde olacağız

Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan 
da, “Ayrılıktan kimseye fayda 
gelmez, birlikte gelecek ve 
istikbal vardır. Biz birlik, bera-
berlik içerisinde olacağız” dedi. 
Türkiye Ermenileri Patriği Sahag 
Maşalyan, 100 yıl sonra onarılan 
kilisenin vatandaşların ibadetine 
açılmasının kendilerini mutlu 
ettiğini belirterek şunları söyledi:  
“Mutluluğumuz ve memnuniye-
timizi paylaşmak isteriz. 100 yıl 
sonra bir sanat ve kültür merkezi 
olarak onarılan Taşhoran Kilisesi 

aynı zamanda Hristiyan vatandaş-
lar için ibadete de açılıyor. Elbet-
te bunu, bu ülke barışı, birliği ve 
kardeşliği açısından çok önemli 
bir mesaj olarak algılıyoruz. 
Anadolu’nun gitmeye yüzmeye 
tutmuş zenginliklerinin 
kazandırılması ve tekrar 
gün ışığına çıkartılması-
nın hepimiz için büyük 
bir kazanç olduğunu 
belirtmek isterim. Hayırlı, 
uğurlu olsun.” DHA

Pandemi sonrası İstanbul’da ilk kez konser sahne-
sine çıkan Ajda Pekkan, açıkhavada hayranıyla bir 
araya geldi. Süper Star’ın 75 kişilik dev kadrosuy-
la hazırladığı özel şovu zamansız şarkılarıyla eşsiz 

bir konser deneyimi yaşattı.

resimlerini yapmaya başlamadığını söyleyen 
Köksal, “İsmet İnö-

nü resmi imzaladık-
tan sonra kulağıma 

eğilerek ‘Ata-

FİŞEKHANE Deniz 
Konserleri serisi Ajda 
Pekkan’ın muhteşem 
konseriyle başladı. 75 
kişilik dev kadrosuyla 
sahneye çıkan süper star 
özel şovu ve perfor-
mansıyla hayranlarını 
büyüledi.
Sahneye modacı Züley-
ha Kuru imzalı elbi-
sesiyle çıkan Pekkan, 

“Haykıracak Nefesim 
Kalmasa Bile”, “Hoş 
Gör Sen”, “Bambaş-
ka Biri”, “Dünyadan 
Uzak”, “Yakar Geçe-

rim” ve “Kimler Geldi 
Kimler Geçti” gibi hit 
parçalarıyla sevenle-

buluşmasını önemsedik-
lerine dikkati çeken 
Çerçioğlu, “Üretime 
verdiğimiz desteğin 
yanı sıra ürünleri-
mizin korunmasına 
yönelik coğrafi işaretli 
ürün sayısını artırmak 
için Aydın ile ün bağı 
bulunan her ürünün tescili 
için çalışıyoruz. Yürüt-
tüğümüz çalışmalarla 
ürünlerimizin değeri 
artıyor, kazanan 
yine üreticilerimiz 
ve doğru ürünle 
buluşan biz tüke-
ticiler oluyor.” ifa-
delerini kullandı.

aynı zamanda Hristiyan vatandaş-
lar için ibadete de açılıyor. Elbet-
te bunu, bu ülke barışı, birliği ve 
kardeşliği açısından çok önemli 
bir mesaj olarak algılıyoruz. 
Anadolu’nun gitmeye yüzmeye 
tutmuş zenginliklerinin 
kazandırılması ve tekrar 
gün ışığına çıkartılması-
nın hepimiz için büyük 
bir kazanç olduğunu 
belirtmek isterim. Hayırlı, 
uğurlu olsun.” DHA

Ajda Pekkan 
rüzgarı esti

Tescilli kabak tatlısı



Süper Lig’in 3’üncü haftasında 
Yukarel Kayserispor, deplasmanda 
Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. 
Kayserispor’a galibiyeti getiren golü 
4’üncü dakikada yeni transfer Thiam 

kaydetti. Kayserispor puanını 4’e 
yükseltirken Başakşehir ise 3 haf-
ta sonunda puanla tanışamadı.

4’üncü dakikada sağ ka-
nattan Emrah Başsan’ın etkili 
ortasında arka direkte Thiam’ın 
yakın mesafeden  şutu ağlarla 

buluştu: 0-1. 6’ncı dakikada Kay-
serispor yine sağ kanattan geldi. 

Emrah’ın ortasında Thiam’ın zor po-
zisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
kaleci Volkan’da kaldı. 13’üncü dakikada 
Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği 
sert şut önce savunmaya sonra üst 
direğe çarparak oyun alanını terk etti. 
Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 
üstünlüğüyle tamamlandı.

63’üncü dakikada Mensah’ın pasında 

ceza sahası içinde Mane’nin sert şutu 
kaleci Volkan’da kaldı.

88’inci dakikada Aleksic’in ortasında 
Deniz’in ceza saha içinde yaptığı kafa 
vuruşu az farkla auta çıktı. Mücadeleyi 
Kayserispor 1-0 kazandı.

ATİLLA Vehbi Konuk 
Tesisleri’nde düzenle-
nen imza törenine FTA 

Antalyaspor Yönetim Kurulu 
Üyesi Okan Kaya katıldı. Fredy, 
imza töreninde FTA Antal-

yaspor’un Süper Lig’de 
1000’inci golünü attığı 

forma ile poz verdi. 
Fredy’nin bu sezon 
sonunda bitecek 
olan sözleşmesini 
2025 sezonu so-
nuna kadar, hatta 
aynı performan-
sı göstermesi 
halinde 2026 

sezonu sonuna kadar uzattıklarını 
belirten Yönetim Kurulu Üyesi 
Okan Kaya, “Fredy, Antalyaspor 
formasını 71 kez Süper Lig’de, 13 
kez Türkiye Kupası’nda olmak 
üzere toplam 84 kez giydi ve bu 
maçlarda 12 gol, 10 asistlik bir kat-
kı ortaya koydu. Fredy ile yeniden 
anlaşmaktan dolayı mutluyuz. An-
gola Milli Takımı formasını giyen 
futbolcumuzu artık bir Antalyalı 
olarak görüyoruz. Takımımızın 
Süper Lig’de 1000’inci golünü ata-
rak tarihimize geçen futbolcumuza 
bundan sonraki dönemde başa-
rılar diliyor ve camiamıza hayırlı 
olmasını temenni ediyoruz” dedi.

FTA Antalyaspor ile sözleşmesini 
3+1 yıl daha uzatan Fredy ise bu 
zamana kadar burada olması için 
çaba gösteren yönetime, teknik 
ekibe, takım arkadaşları ve perso-
nele teşekkür etti. Sözleşmesinin 
uzatılmasında emeği geçenlere de 
teşekkür eden Angolalı futbolcu, 
“Umarım bundan sonraki süreçte 
formamı hakkıyla terletmeye, for-
ma için mücadele etmeye ve hep 
birlikte mutlu bir hikaye yazmaya 
devam ederiz” diye konuştu. İmza 
töreninin sonunda Fredy, geçti-
ğimiz sezon Fenerbahçe maçında 
Antalyaspor’un 1000’inci golünü 
attığı forma ile poz verdi.

TOKYO’DA Büyükşehir Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
masa tenisi müsabakalarında 
Kübra Korkut, yarı finalde 
Hollandalı Kelly van Zon’a 
yenilerek bronz madalya ka-
zandı. İlk seti 11-8 kaybeden 
Kübra, ikinci seti 11-3 alarak 
maça 1-1’lik dengeyi getirdi. 
Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 
kaybeden milli sporcu, saha-
dan 3-1 yenik ayrıldı ve bronz 
madalyanın sahibi oldu. Masa 

tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali 
Öztürk, yarı finalde son paralim-
pik şampiyonu Çinli raket Ning-
ning Cao’ya yenilerek bronz ma-
dalya aldı. Setlerde güçlü rakibini 
zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9’luk 
set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final 
oynama şansını kaybederek bronz 
madalyayı boynuna taktı.
Abdullah finale çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 
masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 

4) Abdullah Öztürk, Fransız Maxi-
me Thomas’ı 3-1 yenerek finale 
çıktı. Masa tenisi müsabakalarında 
son paralimpik şampiyonu Abdul-
lah Öztürk, yarı finalde Thomas 
ile karşılaştı. Milli sporcu, Rio 
2016’da bronz madalya kazanan 
rakibini 13-11, 8-11, 11-9 ve 11-
8’lik setlerle 3-1 yenerek adını 
finale yazdırdı. Abdullah Öztürk, 
bugün 10.45’te Güney Koreli Kim 
Young-gun ile finalde altın madal-
ya için mücadele edecek.

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

TFF 1’inci Lig’in 3’üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Eyüpspor’a 
2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 65’inci 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 65’inci 
dakikada Timur ve 86’ncı dakikada Pa Dibba kaydetti. Bu sonucun ardından İstan-dakikada Timur ve 86’ncı dakikada Pa Dibba kaydetti. Bu sonucun ardından İstan-

bul ekibi, 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti, Bursaspor ise 1 puanda kaldıbul ekibi, 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti, Bursaspor ise 1 puanda kaldı

Fraport Tav Antalyaspor, son 2,5 sezondur takımda forma giyen Fredy 
Ribeiro’nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı

16’ncı Yaz Paralimpik Oyunları’nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk 
bronz madalya kazanırken, son paralimpik şampiyon Abdullah Öztürk finale çıktı

18’İNCİ dakikada topa baskı 
yapan Eyüpspor’da, savunma-
cı Onur Atasayar’dan çalınan 

topu önünde bulan Bekir Yılmaz, ceza 
yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Me-
şin yuvarlak, kale direğinin yanından çok 
az farkla dışarı çıktı. 44’üncü dakikada 
sol taraftan Emirhan Aydoğan’ın kul-
landığı köşe vuruşu sonrası ceza saha-
sında topa iyi yükselen Luka Capan’ın 
kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten 
farklı bir şekilde dışarı yöneldi. 65’inci 
dakaikada Eyüpspor öne geçti. Kendi 
yarı alanında top çeviren Bursaspor’da 

Luka Capan’ın pas hatası sonrası topu 
kapan Eyüpspor atağa çıktı. Hızlı gelişen 
atakta Umut Bulut topu alırken, pasını 
sağ taraftan bindiren Timur Temeltaş’a 
aktardı. Timur’un uzak köşeye vuru-
şunda top ağlarla buluştu: 0-1. 86’ncı 
dakikada Eyüpspor farkı 2’ye çıkardı. 
Orta sahada baskı sonucu topu kazanan 
Eyüpspor’da Muhammed Akarslan pası-
nı Pa Dibba’ya verdi. Topla birlikte ceza 
alanına doğru yönelen Pa Dibba, düzgün 
bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 
Karşılaşma Eyüpspor’un 2-0’lık üstünlü-
ğü ile sona erdi.

Enis Destan, takımına veda etti
ALTINORDU’NUN genç yıldızı Enis Destan, 
takımının İstanbulspor ile oynayacağı maç 
için geldiği İstanbul kampından ayrıldı. Ta-
kım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, 
transfer görüşmeleri yapmak için Avustur-
ya’ya gitti.  Avusturya Ligi ekibi Salzburg, 
genç futbolcu için 2.5 milyon Euro ve sonraki 
satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine 
kulübü Altınordu oyuncuya transfer görüşme-

leri için izin verdi. 19 yaşındaki oyuncu bugün 
takımının kampından ayrılarak transfer 
görüşmeleri için Avusturya’ya gitti. Alman-
ya ve Avusturya’dan bir çok teklif alan Enis 
Destan, Salzburg ile anlaşma sağlayamaması 
durumunda diğer teklifleri değerlendirecek. 
Avusturya’dan bir takımın daha Destan ile 
ciddi şekilde ilgilendiği ve resmi teklif yapaca-
ğı öğrenildi.

TFF 1’inci Lig’in 3’üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Eyüpspor’a TFF 1’inci Lig’in 3’üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Eyüpspor’a 

EYUPSPOR
DOLUDiZGiN

RiBEiRO NiKAH TAZELEDii

2 bronz 1 fi nal başarısı

Görkem Sağlam attı 
WiLLEM KAZANDI

Doğan Alemdar
için veda mesajı

HOLLANDA Eredi-
visie’nin 3’üncü haf-
tasında Willem, 
PEC Zwolle’yi 
Türk futbolcu 
Görkem Sağ-
lam’ın 53’üncü 
dakikada attığı 
golle 1-0 mağ-
lup etti. Geçen 
hafta Willem’in 
Vitesse’yi 3-0 
yendiği maçta Görkem 
Sağlam, karşılaşmada ilk 
2 golün asistini yaparak, 
genç golcü Ali Akman’la 
beraber haftanın en iyi 
11’ine seçilmişti. Ligin 
3’üncü haftasında 
ise Willem’in 
kendi evinde 
PEC Zwolle ile 
oynadığı maçta 
mücadeleye ilk 
11 başlayan Gör-
kem, attığı golle 
takımını galibiyete 

taşıdı. 72 dakika sahada 
kalan 23 yaşındaki orta 

saha, ilk 3 haftada 
göstermiş olduğu 
1 gol, 2 asistlik 
performansıyla 
takımının en 
çok gol kat-
kısı veren 
oyuncusu 

konu-
munda 

bulunu-
yor.

SÜPER LİG takımlarından Yukatel Kay-
serispor’dan, Fransa Ligue 1 takımlarından 
Rennes’e transfer olan genç kaleci Doğan 
Alemdar, teşekkür mesajı yayınladı. Kayse-
rispor alt yapısından yetişen ve geçen sezon A 
takımda 28 maça çıkan Doğan Alemdar, dün 
Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile 5 yıl-
lık sözleşme imzaladı. Teşekkür mesajı yayın-
layan Doğan Alemdar, “Doğduğum büyüdüğüm 
toprağın yegane kulübü Kayserispor benim futbolda 
filizlenmeme sebep oldu. Beni genç bir fidan haline 
getirdi. Şimdi büyümek için toprağımdan ayrılsam 
da köklerim daima burada olacak. Çalışmak, 
kendimi geliştirmek için; yurt dışında adımı du-
yurmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak ülkemi şerefle temsil etmeye, 
en önemlisi bugün Türk futbolunda 
Doğan Alemdar’ın var oluşunun en 
büyük sebebi değerli başkanım Berna 
Gözbaşı’nın bana verdiği emeklere 
karşılık olarak ben de kendisini gurur-
landırmaya, Kayserisporumun bana 

verdiği şansı değerlendi-
rerek kariyerimdeki 

basamakları çıkmaya 
gidiyorum. Futbol 
hayatımda üzerimde 
emeği geçen kulüp çalı-
şanları, kıymetli altyapı hocalarım 
ve çalışma arkadaşlarıma tek tek 

canı gönülden teşekkür ediyorum” 
ifadelerine yer verdi. 
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STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran

BURSASPOR: Erhan Erentürk - Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut 
Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, 
Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 

69 Tuğbey Akgün), Massimo Bruno, Reagy Baah Ofosu (Dk. 34 
Ozan Sol), Batuhan Kör (Dk. 88 Eren Güler)

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk - Uğur Akdemir, Teddy Mezague, Yalçın 
Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Pa Dibba), Taşkın 
İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş 

(Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 88 Erencan 
Yardımcı), Umut Bulut (Dk. 72 Bogdan Stancu)

GOLLER: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Pa Dibba (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Süper 
Yukarel Kayserispor, deplasmanda 
Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. 
Kayserispor’a galibiyeti getiren golü 
4’üncü dakikada yeni transfer Thiam 

kaydetti. Kayserispor puanını 4’e 
yükseltirken Başakşehir ise 3 haf-
ta sonunda puanla tanışamadı.

yakın mesafeden  şutu ağlarla 
buluştu: 0-1. 6’ncı dakikada Kay-

serispor yine sağ kanattan geldi. 
Emrah’ın ortasında Thiam’ın zor po-

zisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 
kaleci Volkan’da kaldı. 13’üncü dakikada 
Berkay’ın ceza sahası dışından çektiği 
sert şut önce savunmaya sonra üst 
direğe çarparak oyun alanını terk etti. 
Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 
üstünlüğüyle tamamlandı.

63’üncü 

ATİLLA ATİLLA A Vehbi Konuk 
Tesisleri’nde düzenle-ATesisleri’nde düzenle-Anen imza törenine FTA Anen imza törenine FTA A

Antalyaspor Yönetim Kurulu 
Üyesi Okan Kaya katıldı. Fredy, 
imza töreninde FTA Antal-

yaspor’un Süper Lig’de 
1000’inci golünü attığı 

forma ile poz verdi. 
Fredy’nin bu sezon 
sonunda bitecek 
olan sözleşmesini 
2025 sezonu so-
nuna kadar, hatta 
aynı performan-
sı göstermesi 
halinde 2026 

TOKYO’DA Büyükşehir Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
masa tenisi müsabakalarında 
Kübra Korkut, yarı finalde 
Hollandalı Kelly van Zon’a 
yenilerek bronz madalya ka-
zandı. İlk seti 11-8 kaybeden 
Kübra, ikinci seti 11-3 alarak 
maça 1-1’lik dengeyi getirdi. 
Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 
kaybeden milli sporcu, saha-
dan 3-1 yenik ayrıldı ve bronz 
madalyanın sahibi oldu. Masa 

tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali 
Öztürk, yarı finalde son paralim-
pik şampiyonu Çinli raket Ning-
ning Cao’ya yenilerek bronz ma-
dalya aldı. Setlerde güçlü rakibini 
zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9’luk 
set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final 
oynama şansını kaybederek bronz 
madalyayı boynuna taktı.
Abdullah finale çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 
masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 

Fraport Tav Antalyaspor, son 2,5 sezondur takımda forma giyen Fredy Fraport Tav Antalyaspor, son 2,5 sezondur takımda forma giyen Fredy 
Ribeiro’nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattıRibeiro’nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3+1 yıl daha uzattı

16’ncı Yaz Paralimpik Oyunları’nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk 16’ncı Yaz Paralimpik Oyunları’nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk 16’ncı Yaz Paralimpik Oyunları’nda para masa tenisinde Kübra Korkut, Ali Öztürk 
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Görkem Sağlam attı 
WiLLEM KAZANDI

Doğan Alemdar
için veda mesajı

HOLLANDA Eredi-
visie’nin 3’üncü haf-
tasında Willem, 
PEC Zwolle’yi 
Türk futbolcu 
Görkem Sağ-
lam’ın 53’üncü 
dakikada attığı 
golle 1-0 mağ-
lup etti. Geçen 
hafta Willem’in 
Vitesse’yi 3-0 
yendiği maçta Görkem 
Sağlam, karşılaşmada ilk 
2 golün asistini yaparak, 
genç golcü Ali Akman’la 
beraber haftanın en iyi 
11’ine seçilmişti. Ligin 
3’üncü haftasında 
ise Willem’in 
kendi evinde 
PEC Zwolle ile 
oynadığı maçta 
mücadeleye ilk 
11 başlayan Gör-
kem, attığı golle 
takımını galibiyete 

taşıdı. 72 dakika sahada 
kalan 23 yaşındaki orta 

saha, ilk 3 haftada 
göstermiş olduğu 
1 gol, 2 asistlik 
performansıyla 
takımının en 
çok gol kat-
kısı veren 
oyuncusu 

konu-
munda 

bulunu-
yor.

SÜPER LİG takımlarından Yukatel Kay-
serispor’dan, Fransa Ligue 1 takımlarından 
Rennes’e transfer olan genç kaleci Doğan 
Alemdar, teşekkür mesajı yayınladı. Kayse-
rispor alt yapısından yetişen ve geçen sezon A 
takımda 28 maça çıkan Doğan Alemdar, dün 
Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile 5 yıl-
lık sözleşme imzaladı. Teşekkür mesajı yayın-
layan Doğan Alemdar, “Doğduğum büyüdüğüm 
toprağın yegane kulübü Kayserispor benim futbolda 
filizlenmeme sebep oldu. Beni genç bir fidan haline 
getirdi. Şimdi büyümek için toprağımdan ayrılsam 
da köklerim daima burada olacak. Çalışmak, 
kendimi geliştirmek için; yurt dışında adımı du-
yurmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak ülkemi şerefle temsil etmeye, 
en önemlisi bugün Türk futbolunda 
Doğan Alemdar’ın var oluşunun en 
büyük sebebi değerli başkanım Berna 
Gözbaşı’nın bana verdiği emeklere 
karşılık olarak ben de kendisini gurur-
landırmaya, Kayserisporumun bana 

verdiği şansı değerlendi-
rerek kariyerimdeki 

basamakları çıkmaya 
gidiyorum. Futbol 
hayatımda üzerimde 
emeği geçen kulüp çalı-
şanları, kıymetli altyapı hocalarım 
ve çalışma arkadaşlarıma tek tek 

canı gönülden teşekkür ediyorum” 
ifadelerine yer verdi. 

3 maç 0 puan!3 maç 0 puan!
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Siyah-Beyazlılar, A Milli Ta kım’ın sol beki Umut Meraş’ı renkle-
rine bağladı. Önceki gece İstanbul’a getirilen 25 yaşındaki ba-

şarılı oyuncu için kulübü Le Havre ile 1.2 milyon Euro bonservis 
karşılığında anlaşılırken, Umut da 1 milyon Euro ücret alacak

Avrupa’nın önemli kulüpleri, Attila Szalai’nin peşini bırakmıyor. Yıldız stoperle aynı 
ismi taşıyan babası ise “Fenerbahçe, onun gelişimine çok büyük katkı yaptı. 1-2 

sene daha burada kalmalı ve kendisini geliştirdikten sonra gitmeli” diyor

YERLİ olarak Kenan 
Karaman, Salih Uçan, 
Mehmet Topal, Mert 

Günok ve Can Bozdoğan’ı 
kadrosuna katan Beşiktaş , 

yabancı konten-
janında elini 

rahatlacak 
önemli 
bir 
hamle 
daha 
yaptı: 
Umut 

Meraş... 
Siyah-Be-

yazlılar, son 1 haftadır yoğun 
şekilde yapılan görüşmelerin 
ardından A Milli Takım’ın 
sol bekini renklerine bağladı. 
Önceki gece İstanbul’a ge-
tirilen 25 yaşındaki oyuncu 
için kulübü Le Havre’ye 1.2 
milyon Euro bonservis bede-
li ödenecek. Umut Meraş’la 
da 3 senelik sözleşme üze-
rinden, yıllık 1 milyon Euro 
ücrete anlaşma sağlandı. 
Sağlık kontrolünün ardından 
başarılı futbolcunun trans-
ferinin bugün duyurulması 
bekleniyor.

15 kez milli oldu
Adı Trabzonspor ’la da 

anılan Umut Meraş, 2019’da 
1.3 milyon Euro bonservis 
bedeliyle Bursaspor’dan Le 
Havre’ye gitmişti. Fransız 
ekibinde toplam 57 maça 
çıkan ve takımın istikrarlı 
isimlerinden biri olan 25 
yaşındaki milli sol bek, bu 
karşılaşmalarda 1 gol, 2 
asistlik skor katkısı gösterdi. 
Umut, Ay-Yıldızlı formayı 
da 15 kez terletti.

Umut Meraş ismi ilk 
olarak 2019 yılında Be-

şiktaş’ın gündemine ciddi 
şekilde girmişti. Ancak o 
süreçte oyuncu çok iste-
mesine rağmen Le Havre 
hızlı davranıp, 1.3 milyon 
Euro bonservis karşılığında 
milli oyuncuyu kadrosuna 
katmıştı. Siyah-Beyazlılar, 2 
yıl gecikmeli olarak Umut 
Meraş’ın transferini bitirmiş 
oldu. Beşiktaş’a geldiği için 
büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Umut, özellikle 
Şampiyonlar Ligi’nde forma 
giymek için sabırsızlandığını 
söyledi.

GEÇEN sezonun devre 
arasında Apollon 
Limassol’dan transfer 

edilen Attila Szalai, kısa sü-
rede Fenerbahçe ’ye uyum 

sağlamayı başarmıştı. 
Gösterdiği performansla 

bir anda Sarı-Lacivert-
liler’in en önemli yıl-

dızlarından birine 
dönüşen Szalai, 
her geçen gün 
futboluyla üs-
tüne koymaya 
devam ediyor. 
Macaristan 
Milli Takımı 
savunma-
sının da 
vazgeçilmez-
leri arasında 
yer alan 23 
yaşındaki 

oyuncuya, Av-
rupa’dan ciddi 
teklifler geli-
yor. Son olarak 
Fransa’dan 

Lyon ve Almanya’dan Borussia 
Dortmund gibi kulüpler, Kanar-
ya’nın kapısını çalarak, Szalai’yi 
istediklerini belirtti. Ancak 
Fener, genç stoperini en az 20 
milyon Euro’ya bırakacağını 
isteyen kulüplere iletti.
Bence henüz erken

Fenerbahçe bu tavrından geri 
adım atmazken, Macar futbol-
cuyla aynı adı taşıyan ve onun 
gelişiminde büyük pay sahibi 
olan eski Macar futbolcu baba 
Attila Szalai de, oğlunun Türki-
ye’de kalmasından yana... Baba 
Szalai, yakın çevresiyle yaptığı 
konuşmalarda, “Ben, oğlumun 
birkaç sene daha Fenerbah-
çe’de devam etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Henüz gitmesi 
için erken. Fenerbahçe, şu ana 
kadar onun gelişimine çok 
büyük bir katkı yaptı. Bu yüzden 
biraz daha burada geliştikten 
sonra başka bir kulübe gitmesi, 
daha faydalı olacaktır” dediği 
öğrenildi. 

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

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

13 maçlk seri bitti

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

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

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

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

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

İlk yar 1-0

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

Net skor

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

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü

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

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

Hatayspor açklamşt

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

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

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

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

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

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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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.
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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.
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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
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yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil
etti. Sene başndan beri sürekli
performansn artran Uğurcan,
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve
artk veda zamannn yaklaşmas,
30 yaşn aşan Wojciech
Szczesny’ye alternatif aranmas
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
liste başna çkt.

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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Fatih Terim, gençlik projesi kapsamında Halil Dervişoğlu’nun alınmasını ısrarla isti-
yor. Brentford’la görüşmeler tüm hızıyla sürerken, 21 yaşındaki forvet de yeniden 

Galatasaray formasını giymek için mutlu haberi bekliyor

İspanya’nın Mallorca adasında yapılacak Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası’na 
Burdur’da yaptığı antrenmanla hazırlanan Seyhan Tülay Mungan (67), “Allah sağlık 
verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyorum ama bu spora devam edeceğim” dedi

Attila Szalai kalmalı

GALATASARAY , 
geçen sezon forması-
nı giyen oyuncularını 

yeniden takımda görmek 
adına büyük mesai harcı-
yor. Gedson Fernandes 
için Benfica ile temaslarını 
sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 
Halil Dervişoğlu’nu da 
mutlaka kadrosuna katmaya 
çalışıyor. Teknik direktör 
Fatih Terim’in bizzat alın-
masını istediği ve öncelikleri 
arasında yer alan Halil için 
bu sezon İngiltere Premier 
Ligi’ne çıkan kulübü Brent-

ford ile pazarlıklar sürüyor.
Yerli olması da 
avantaj...

Terim’in, gençlik projesi 
kapsamında ısrarla transfe-
rini talep ettiği 21 yaşındaki 
forvet, Türk olması sebebiy-
le de alınması durumunda 
yerli kontenjanında Cim 
Bom’a önemli bir avantaj 
sağlayacak. Aslan’da uyum 
sorunu çekmeyecek olan 
genç oyuncu da, Galatasa-
ray’dan gelecek güzel haber-
leri sabırsızlıkla bekliyor.

MİLLİ sporcu Mete Gazoz’un 
Tokyo 2020’de şampiyon olarak 
Türkiye’ye tarihinde okçulukta 

ilk olimpiyat altın madalyasını kazandır-
ması, Edirne’de bu spora başlamak isteyen 
sporcu sayısını artırdı. Edirne Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü verilerine göre GSB 
Spor Okulları okçuluk branşına 1 Ağus-
tos’tan bu yana 71 çocuk başvuru yaptı. 
Geçen dönemlerde ortalama 25 olan bu 
rakam, Gazoz’un 31 Temmuz’daki olimpik 
başarısı sonrası yükselişe geçti. Okçuluğa 
ilginin artması, idarecilerin yanı sıra antre-
nörleri de memnun ediyor. Milli okçu ve 

antrenör Elif Altınkaynak Çahlıyan, yaptığı 
açıklamada, okçuluğun son zamanlarda 
popüler hale geldiğini söyledi. Bu popü-
laritenin artmasında Mete Gazoz’un etki-
sinin büyük olduğunu belirten Çahlıyan, 
“Çocuklar onu basında gördükten sonra 
okçuluk sporu biraz daha ilgi görmeye baş-
ladı. Bunda olimpiyatlarda ilk altın madal-
yanın alınmasının çok büyük etkisi var tabi. 
Küçüklerimiz şu anda bayağı kalabalık. İlgi 
arttı. Ata sporumuzda başarılı olmalıyız. 
Bu başarıların artarak devam etmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz Edirne’de.” 
diye konuştu.

Öncelik Dervişoğlu

Okçuluk ilgi görmeye başladı

Siyah-Beyazlılar, A Milli Ta kım’ın sol beki Umut Meraş’ı renkle-
rine bağladı. Önceki gece İstanbul’a getirilen 25 yaşındaki ba-
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şarılı oyuncu için kulübü Le Havre ile 1.2 milyon Euro bonservis 
karşılığında anlaşılırken, Umut da 1 milyon Euro ücret alacak

Avrupa’nın önemli kulüpleri, Attila Szalai’nin peşini bırakmıyor. Yıldız stoperle aynı 
ismi taşıyan babası ise “Fenerbahçe, onun gelişimine çok büyük katkı yaptı. 1-2 

sene daha burada kalmalı ve kendisini geliştirdikten sonra gitmeli” diyor

YERLİ YERLİ Y olarak Kenan 
Karaman, Salih Uçan, YKaraman, Salih Uçan, YMehmet Topal, Mert YMehmet Topal, Mert Y

Günok ve Can Bozdoğan’ı 
kadrosuna katan Beşiktaş , 

yabancı konten-
janında elini 

rahatlacak 
önemli 
bir 
hamle 
daha 
yaptı: 
Umut 

Meraş... 
Siyah-Be-Siyah-Be-

yazlılar, son 1 haftadır yoğun 
şekilde yapılan görüşmelerin 
ardından A Milli Takım’ın 
sol bekini renklerine bağladı. 
Önceki gece İstanbul’a ge-
tirilen 25 yaşındaki oyuncu 
için kulübü Le Havre’ye 1.2 
milyon Euro bonservis bede-
li ödenecek. Umut Meraş’la 
da 3 senelik sözleşme üze-
rinden, yıllık 1 milyon Euro 
ücrete anlaşma sağlandı. 
Sağlık kontrolünün ardından 
başarılı futbolcunun trans-
ferinin bugün duyurulması 
bekleniyor.bekleniyor.

15 kez milli oldu
Adı Trabzonspor ’la da 

anılan Umut Meraş, 2019’da 
1.3 milyon Euro bonservis 
bedeliyle Bursaspor’dan Le 
Havre’ye gitmişti. Fransız 
ekibinde toplam 57 maça 
çıkan ve takımın istikrarlı 
isimlerinden biri olan 25 
yaşındaki milli sol bek, bu 
karşılaşmalarda 1 gol, 2 
asistlik skor katkısı gösterdi. 
Umut, Ay-Yıldızlı formayı 
da 15 kez terletti.

Umut Meraş ismi ilk 
olarak 2019 yılında Be-olarak 2019 yılında Be-

GEÇEN GEÇEN G sezonun devre 
arasında Apollon 
Limassol’dan transfer GLimassol’dan transfer G

edilen Attila Szalai, kısa sü-
rede Fenerbahçe ’ye uyum 

sağlamayı başarmıştı. 
Gösterdiği performansla 

bir anda Sarı-Lacivert-
liler’in en önemli yıl-

dızlarından birine 
dönüşen Szalai, 
her geçen gün 
futboluyla üs-
tüne koymaya 
devam ediyor. 
Macaristan 
Milli Takımı 
savunma-
sının da 
vazgeçilmez-
leri arasında 
yer alan 23 
yaşındaki 

oyuncuya, Av-
rupa’dan ciddi 
teklifler geli-
yor. Son olarak 
Fransa’dan 

Lyon ve Almanya’dan Borussia 
Dortmund gibi kulüpler, Kanar-
ya’nın kapısını çalarak, Szalai’yi 
istediklerini belirtti. Ancak 
Fener, genç stoperini en az 20 
milyon Euro’ya bırakacağını 
isteyen kulüplere iletti.
Bence henüz erken

Fenerbahçe bu tavrından geri 
adım atmazken, Macar futbol-
cuyla aynı adı taşıyan ve onun 
gelişiminde büyük pay sahibi 
olan eski Macar futbolcu baba 
Attila Szalai de, oğlunun Türki-
ye’de kalmasından yana... Baba 
Szalai, yakın çevresiyle yaptığı 
konuşmalarda, “Ben, oğlumun 
birkaç sene daha Fenerbah-
çe’de devam etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Henüz gitmesi 
için erken. Fenerbahçe, şu ana 
kadar onun gelişimine çok 
büyük bir katkı yaptı. Bu yüzden 
biraz daha burada geliştikten 
sonra başka bir kulübe gitmesi, 
daha faydalı olacaktır” dediği 
öğrenildi. 
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DÜNYA Veteranlar Tenis Turnuva-
sı, İspanya’nın Mallorca kentinde 
8-15 Ekim tarihleri arasında 

yapılacak. Türkiye’yi temsil edecek 4 
sporcudan birisi olan Seyhan Tülay Mun-
gan, turnuvaya Burdur Tenis İl Temsilcisi 
Hasan Korkmaz nezaretinde günde 4 saat 
antrenman yaparak hazırlanıyor. Turnu-
vada 9’uncu defa milli formayla mücadele 
edeceğini söyleyen Seyhan Tülay Mungan, 
“2000 yılında 45 yaşında tenise başladım. 
Basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, 
kayak, dağcılık, futbol, tüplü dalış bütün 
sporları yaptım. Her gün denize giri-
yorum, güne yüzerek başlıyorum. 2003 
yılında 25 yaşındaki kızımı trafik kaza-
sında kaybettim. 3 yıl ara vermek zorun-
da kaldım. Daha sonra tekrar sahalara 
döndüm. Çünkü biliyordum bunun bana 

kuvvet vereceğini. Gerçekten de oynarken 
topla, raketle, sahayla bütünleşiyorum ve 
onla kendimi aştım. 4 yıl önce eşimi de 
kaybettim. O da çok iyi bir sporcuydu ve 
benim en büyük destekçimdi. Küçük kızım 
da Antalya’da beden eğitimi hocası ve 
pilates eğitmenliği yapıyor. Ben de pilates 
eğitmenliği yapıyorum ve haftada 3 gün 
pandemi dolayısıyla online ders veriyo-
rum” dedi.
Spora devam edeceğim

8 Ekim’de Mallorca’ya gideceğini anla-
tan Seyhan Tülay Mungan, “Bu turnuvaya 
Burdur’daki toprak kortta Hasan Kork-
maz hocam ile çalışıyoruz. Allah sağlık 
verdikçe hangi yaşa kadar olur bilmiyo-
rum ama bu spora devam edeceğim” diye 
konuştu.

67 yaşında67 yaşında
şampiyonluk istiyorşampiyonluk istiyor
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