
Avcılar Üniversite Mahallesi Firüzköy Bulvarı
üzerinde yer alan Firuze Konakları sakinleri,

sitenin hemen arka caddesinde yer alan Örboy Tekstil
Fabrikası'nın havaya saldığı dumandan ve kötü koku-
dan şikayetçi oldu. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün
almış olduğu; “Çevresel Etki Değerlen-
dirmesi (ÇED) gerekli değildir” şeklin-
deki kararı eleştiren site sakinleri,

İstanbul Valiliği'ne dilekçe
yazmaya başladı. Ciddi bir
mağduriyet yaşadığını kayde-
den vatandaşlar, “Bu fabrika
yüzünden maalesef duman
solumak zorunda kalıyor ve
kötü bir kokuya maruz kalı-
yoruz. Hepimizin sağlığı teh-
likede” dedi. I SAYFA 8
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HEPiMiZiN SAĞLIĞI 
CiDDi TEHLiKE ALTINDA

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan
470 bin nüfuslu Kartal ilçesinin adının
bildiğimiz ‘kartal’dan değil de ilk defa
sahilde balık avlamak için gelip buraya
yerleşen "Kartelli" isminde bir balıkçıdan
aldığını biliyor muydunuz?
Bir zamanlar Kartal’da yaşayan bir 
tiyatrocu ‘Kartal dünyanın en güzel 
bataklığıdır’ dermiş.
Düşünün adam hem ‘bataklık’ diyor
hem de ‘en güzel’ diye ekleme yapıyor.
Bir bataklık düşünün ki insanlar buraya
batmış ama aynı zamanda burayı terk
etmek istemiyor.

Kartal dünyanın 
en güzel
bataklığıdır!

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9’da GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Faiz konusunda
taviz vermem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkmenistan ziyareti dönüşü

uçakta gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı, gündeme dair değerlendirmelerde
bulundu. Gazetecilerin ekonomi ile 
ilgili sorularına yanıt veren Erdoğan,
"Tayyip Erdoğan’ın böyle zikzakları
yok. Ben hiçbir zaman faizin 

yükseltilmesini
savunmadım, sa-
vunmuyorum ve
savunmayaca-
ğım. Farklı düşü-
nenler de çıksa
Tayyip Erdoğan
aynı noktadadır.
Asla bu konudan
taviz vermem"
dedi. I SAYFA 7

BENİM ZİKZAKLARIM YOK
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması 
sonucu, aralarında İmranlı Belediye Başkanı Murat 

Açıl'ın da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 
Açıl, hayatını kaybetti. Açıl, Mart 2019'daki yerel seçimlerde
CHP'den aday olmuş ve yüzde 38 oyla belediye başkanı 
seçilmişti. Kazanın ardından İmranlı Devlet Hastane-
si'ne giden Vali Salih Ayhan, “Bugün çok üzüntülü-
yüz, hüzünlüyüz. Murat Açıl Beyefendiyi maalesef
kaybettik” açıklamasını yaptı. 
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Recep T. Erdoğan

Sevigen CHP’den
ihraç edildi

CHP’de Yüksek Disiplin Kurulu
(YDK) partiyi ve yönetimi 

katıldığı televizyon programlarında ve
yazılı basında eleştiren eski CHP mil-
letvekili Mehmet Sevigen’in partiden
ihraç edilmesine karar verdi. Sevigen

CHP lideri
Kemal Kılıçda-
roğlu’nun ‘helal-
leşme’ çağrısı için
de “Açıkça FETÖ
ve PKK’ya göz
kırpıyor” diyerek
Kılıçdaroğlu’nun
CHP’den ihraç
edilmesi gerekti-
ğini savunmuştu.

ELEŞTİRİDE BULUNMUŞTU
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Mehmet Sevigen

Konut fiyatları
yüzde 45 artacak!

Gayrimenkul fiyatlarının kasım
ayında yüzde 10 oranında hızlı

bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet
CEO’su Tolga İdikat ev almak için
doğru zaman olduğunu, konut fiyatla-
rının gelecek dönem yüzde 45 ora-
nında artacağını söyledi. İstanbul’da
merkez ilçelerden kayış gözlemlendi-
ğini ifade eden İdikat, “Yeni yapılan,
depreme dayanıklı konutlar ve site ya-
şamı arttığı için bazı bölgelere kayış
var. Küçükçekmece şu anda başı çeki-
yor” dedi. I SAYFA 6

EN DOĞRU ZAMAN ŞİMDİ
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İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili
Özgen Nama, Damga'ya konuştu. Halk Ekmek'in
piyasadaki eş değer ürünlerle arasında yüzde 50
bir kalite farkı olduğunu belirten Nama,
“Yanımızdan geçemezler. Halk Ekmek'in çok
sadakatli bir kitlesi var. Bu yüzden halk kendi
ekmeğine sahip çıkıyor” açıklamasını yaptı

ACIL, HAYATA VEDA ETTi

Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla 

İstanbul’da buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını
yapan İmamoğlu, “Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da
‘Balkanlaşma’ sözü, uluslararası literatürde; etnik
ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları tanım-
lamak için kullanıldı. Oysa bizler bugün, bölgemiz
için yepyeni bir sayfa açmak için buradayız. Bu bu-
luşma, esasen uzun süredir hayalini kurduğumuz
bir birlikteliktir” dedi. I SAYFA 4
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BUGÜN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ
Kendisinin kullandığı makam arabası ile seyir halinde
iken Murat Açıl'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Krizin 

ardından kaza sonrası yaralanan Açıl, hastaneye kaldırıldı.
Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal 
medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Acımız çok büyük!
Geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan
İmranlı Belediye Başkanımız Murat Açıl’a 
Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
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ARAÇTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti.
Açıl'ın seyir halinde iken kalp krizi geçirdiği ve karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi

2 KiŞiNiN DURUMU KRiTiK
Kazada yaralanan aynı aileden Bekir Demir ile Mehmet,
Eyüp, İsmail, Yaren Su ve Eslem Demir'in hastanelerdeki
tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Tuğba Demir,
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

HALK EKMEGiNE
SAHiP CIKIYOR!

YEPYENİ
BİR SAYFA 
AÇiYORUzLODOS 5 

CAN ALDi
Meteoroloji'nin
uyarıları sonrası 

İstanbul, Bursa, Kocaeli,
İzmir olmak üzere pek
çok ilde şiddetli fırtına 
etkili oldu. Rüzgarın hızı
130 kilometreye çıktı. İs-
tanbul ve Zonguldak'ta
fırtına 5 can aldı. I SAYFA 9
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KARANLiĞi 
AYDiNLAT

Birleşmiş Milletler
Kadın Birimi tara-

fından 25 Kasım - 10 
Aralık tarihleri arasında
düzenlenen 16 Günlük 
Aktivizm – Kadınlara 
Yönelik Şiddete Son
Kampanyası kapsamında
sanatçı Ecem Dilan
Köse’nin Tanık 2021 isimli
dijital eseri, İstanbullularla
buluştu. I SAYFA 10
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Gaziosmanpaşa'da akli dengesi
yerinde olmadığı iddia edilen

kişi, mahalleliyi canından bezdiriyor.
Çevreye küfürler savuran S.C. eline
geçen taş, demir sopa hatta kerpeten
ve çekip gibi eşyaları etrafa fırlatıyor.
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Komşu
terörü!

I SAYFA 3

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu,

“B40 Balkan Belediye 
Başkanları Zirvesi”nde

meslektaşlarına 
seslendi. 

Murat 
Açıl

EvLERiNDE zEhiR
SOLUYORLAR!

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER Avcılar Firuze Konakları'nda oturan vatandaşlar, tekstil fabrikasının etrafa yaydığı kirli hava nedeniyle 

nefes alamaz hale geldi. Şikayetlerini dile getiren site sakinleri, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Avcılar Üniversite 
Mahallesi'nde yer alan Firuze

Konakları'nın sakinleri, sitenin
arka caddesinde yer alan

Örboy Tekstil Fabrikası'nın
çevreye saldığı duman ve kötü

kokuya isyan etti. Valiliğe
dilekçe yazan site sakinleri,

“Hepimizin sağlığı tehlikede”
diye dert yandı

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Özgen Nama, Halk Ekmek

hakkında merak edilenleri Damga'ya anlattı. Halk
Ekmek'in 1970'li yıllarda temelinin atıldığını ve bir
CHP kuruluşu olduğunu belirten Nama, bugün 
50 civarında ürün çıkardıklarını söyledi. “Halk
ekmek algısı ucuz ekmek olmamalı, buna itiraz 
ediyoruz” diyen Nama, “Halk Ekmek sağlıklı ve 
herkesin ulaşabileceği bir ekmektir” 
ifadelerini kullandı. Halk Ekmek ürünle-
rinin piyasadakiler ile mukayese edileme-
yeceğini belirten Nama, “Kesinlikle
yüzde 50 bir fark vardır. Yanımızdan 
geçemezler. Halk Ekmek'in çok sadakatli
bir kitlesi var. Bu yüzden halk kendi 
ekmeğine sahip çıkıyor” dedi.  I SAYFA 5
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HALK EKMEK ALGISI UCUZ
EKMEK OLMAMALI

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

Özgen
Nama

Halk Ekmek büfelerini daha çok şehit ailelerine, gazi-
lere, engellilere, ihtiyaç sahibi dul kadınlara verdiklerini
ifade eden Özgen Nama, “Bizim ağırlıklı olarak yüzde
40 işletmecimiz kadınlardan oluşuyor” diye konuştu. 

OKULLAR
TATiL EDiLDi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
hayatı olumsuz etkileyen Lodos

nedeniyle İstanbul'da eğitime bir gün ara
verildiğini duyurdu. İstanbul'da okul-
larda bugün eğitime bir gün ara verildi-

ğini duyuran Yerlikaya, “Eğitim kurum-
larımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım
Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve
hamile personel izinli sayılacaktır” dedi. 
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

İDRARDA KANAMA
KANSER BELİRTİSİ



İ drarda görülen kanamanın ürolojik
rahatsızlıkların habercisi olabilecek
önemli bir bulgu olduğunu belirten

Biruni Üniversite Hastanesi Üroloji Uz-
manı Dr. Öğr. Üyesi Nusret Can Çilesiz,
sebeplerinin detaylı bir şekilde araştırıl-
ması gerektiği söyledi. Çilesiz, “Kanama,
hastaların idrar tahlilleri neticesinde
(mikroskopik) ortaya çıkabileceği gibi
gözle görülebilir kadar da olabilmektedir.
İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek, me-
sane taş hastalıkları böbrek parankim
hastalıkları, kullanılan ilaçlara bağlı (kan
sulandırıcı tedavi gibi), iyi huylu prostat
büyümesinden kaynaklanabileceği gibi
ürolojik organ (böbrek, prostat ve me-
sane) kanserlerinde de görülebilir” diye
konuştu.

Hızlıca tanı koyulur

İdrarda kanamaya eşlik eden bulguların
ve kanamanın şeklinin, sebebi öngör-
mede yardımcı olabileceğini söyleyen
Çilesiz, “İdrarda yanma ile başlayan ka-
nama genellikle sistit (mesane enfeksi-
yonu) hastalığını düşündürürken,
şiddetli yan ağrısı ile kanama olması
böbrek ve üreter (idrarı böbrekten idrar
kesesine taşıyan kanal) organlarında taş,

enfeksiyon veya tümöral hadiseleri dü-
şündürebilir. İdrar yapmakta zorlanma
ile birlikte olan kanamalar prostat bezi
enfeksiyonu, iyi huylu prostat büyümesi
ve prostat kanserinden dolayı meydana
gelmiş olabilir. İdrarda kanama olan
hastaların mevcut durumu, ek hastalık-
ları, kullandığı ilaçlar ve alışkanlıkları göz
önünde bulundurularak hızlıca tanı koy-
maya yardımcı tetkiklerden faydalanıla-
bilir” dedi.

Kanlı belirti verir

“İdrarda ağrısız ve pıhtılı kanama aksi
ispat edilene kadar mesane tümörü ola-
rak kabul edilir. Özellikle tütün veya si-
gara içicisi olan ve 40 yaşın üstündeki
hastalar, dikkatli bir muayenenin ardın-
dan ileri tetkikler ile inceleme yapılmasını
gerektirir” diyen Çilesiz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Mesane kanserleri en fazla
görülen kanserler sıralamasında erkekte
7’nci sırada; genel popülasyonda ise
11’inci sırada görülen kanser hastalığıdır.
Mesane kanserinin en yaygın risk fak-
törü sigara ve tütün kullanımıdır. Sigara
ve tütün ürünleri kullananların sigara iç-
meyenlere göre mesane kanseri gelişme
olasılığı 4-7 kat daha fazladır. Erkeklerin

mesane kanseri gelişme olasılığı kadın-
lardan 3 -4 kat daha fazladır. Ancak son
yıllarda sigara tüketiminin kadınlar ara-
sında da yaygınlaşması mesane kanseri-
nin kadınlarda görülme oranında artışa
neden olmaktadır. Bunun dışında kim-
yasallara maruziyet, kronik mesane en-
feksiyonları, çeşitli parazit enfeksiyonları,
mesane taşı, Radyoterapi, sağlıksız bes-
lenme ve az su içmek  de risk faktörleri
arasında yer alır. İdrar torbasının iç du-
varından kaynaklanarak büyümeye baş-
layan mesane kanserleri egzersiz sonrası,
kan sulandırıcı ilaç kullanımına bağlı
veya  idrar torbasının içine doğru hafif
kanamaların sonucunda oluşan pıhtı-
larla birlikte kanlı idrar ile belirti vermek-
tedir. İdrarda kanama
olan hastalar ilk olarak
üriner ultrasonografi ile
değerlendirilir. Ultraso-
nografi ile herhangi bir
odak bulunamayan ve
risk barındıran hasta-
larda kontrastlı (ilaçlı)
tomografi veya MR çe-
kimi de tüm idrar yolla-
rını kontrol etmek amaçlı
kullanılabilir.” DHA
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İdrarda 
görülen kanamanın 
sebeplerinin detaylı bir 
şekilde araştırılması 
gerektiğini belirten 
Üroloji Uzmanı Dr. 
Nusret Can Çilesiz, 
“İdrarda kanama 
ürolojik rahatsızlıkların 
habercisi olan önemli 
bir bulgudur. İdrarda
kanamanın basit 
sebepleri olabileceği 
gibi bazen de ürolojik 
kanser habercisi 
olabilir” dedi

IDRARDA KAnAmA
KAnSER BELIRTISI

NASIL 
TEŞHİS 
EDİLİR?

Mesane kanseri şüphesi olan
hastaların altın standart tanı yön-
teminin, mesane endoskopisi yani
"sistoskopi" olduğunu kaydeden
Çilesiz, “Sistoskopi lokal veya
genel anestezi altında yapılan bir
tanı yöntemidir. Endoskopik ola-
rak ışıklı kamera yardımıyla me-
sane içini döşeyen mukoza
denilen iç duvarın tamamını siste-
matik olarak gözle veya yardımcı
bazı görüntü fraksiyonları ile (flo-
resan ışı vs) tarama prensibine
dayanır. Aynı zamanda her iki
böbrekten mesaneye idrarı boşal-
tan üreterin sonlanım noktasını da
gözleyerek oradan gelebilecek
olan kanamaların teşhisini de
sağlamaktadır” bilgisini verdi.
Mesane içinde görülen tümöral
odakların sistoskopinin farklı bir
formatı olan rezektoskop yardı-
mıyla endoskopik olarak rezeke
(kazıma işlemi) edildiğini aktaran
Çilesiz, “Endoskopik olarak tama-
men kazınan tümör parçaları
vücut dışına alınarak patolojik in-
celemeye gönderilir. Hastalar ge-
nellikle 2-3 günlük hastane
yatışının ardından taburcu edilir-
ler. Endoskopik bir işlem olmasın-
dan ötürü günlük hayatlarına kısa
bir zaman içinde başlayabilirler.
Patolojik incelemenin ardından
kitlenin tipi, derecesi, mesanenin
derin tabakalarına olan ilerleme
durumuna göre ek tedavilerin ya-
pılıp yapılmayacağına karar veri-
lir. Özellikle sigara ve tütün
ürünlerinden uzak durmak, yeterli
sıvı almak, kimyasallardan uzak
durmak ve düzenli ürolojik hasta-
lıklar kontrolü ile mesane kanse-
rinden korunmak mümkün
olabilir” dedi.

DAVRANIŞLAR BiLE DEĞiŞTi
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım, “Yüz yüze öğretime geri dönen üniversite
öğrencilerinde davranışsal problemler gözlemliyoruz. Pandemi öğrencileri değiştirdi” dedi

Kovid-19 salgınında eğitim-
öğretime ara verilmek zo-
runda kalınmış, uzaktan

öğretime geçiş yapılmıştır. Uzaktan
öğretimin yüz yüze öğretime göre
daha konforlu bir alan sunduğu belir-
tilse de akademik olarak daha az
verim sağladığı bildirilenler arasında
yer alıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gül-
han Gökçe Ceran Yıldırım yüz yüze
eğitime geri dönen öğrencilerdeki deği-
şiklikleri şöyle anlattı: “Yüz yüze eği-
timde öğrencilerin geçmiş
kendilikleriyle karşılaşamayacağımız
aşikârdır. Her bireyin kendine özgü bir
kişiliği vardır ve bireylerin stres faktör-
leriyle baş etme stratejisi birbirinden
farklıdır. Bu noktada, psikolojik sağ-
lamlığı tam bireylerin tüm bu değişim-
lerden psikolojik anlamda yara
almadan sıyrılabildiğini gözlemlemek-
teyiz. Baş etme stratejileri yetersiz kal-
mış bireylerde, strese bağlı olarak
gelişen birtakım davranışsal problem-
ler gözlemekteyiz.”

Dönüş yaptılar

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran
Yıldırım , “Okul yaşantısı yeni başla-
yan çocukların uyum sorunları göz
önünde bulundurulduğunda akade-
misyenlerin derse adaptasyon konu-
sunda sorun yaşayan üniversiteli
gençleri daha iyi anlayabileceğini dü-
şünüyorum. Unutulmamalı ki öğren-
cilerimiz, yalnızca akademik hayata

değil epey uzunca bir süreden sonra
sosyal yaşantılarına da yeni dönüş
yaptılar. Dolayısıyla ders sürelerinde
uyum sorunlarıyla karşılaşmamız bir
süreliğine normal karşılanmalı, öğren-
cilerin dikkat süreleri göz önünde bu-
lundurulmalıdır” şeklinde konuştu.
Üniversiteyi yeni kazanmış bireyler

için durumun oldukça farklı olduğunu
dile getiren İstanbul Rumeli Üniversi-
tesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım şu
açıklamalarda bulundu: “Yeni üniver-
siteli olmuş öğrencilerimizin ilk kez gi-
recekleri bir ortamdan duydukları
kaygıya, yeni insanlarla tanışmanın ve

uzunca bir ev sürecinden sonra sos-
yalleşmenin endişesi de eklenebilmek-
tedir. Bu noktada akademisyenlere ve
ailelere önerilerim; geri dönüşte üni-
versite öğrencilerine yönelik öğrenci
merkezli destek programları oluştura-
rak onlara stresle baş etme noktasında
destek sağlamak, öğrencileri uygun şe-
killerde gereksinimlerine göre yönlen-
dirmek ve belirsizlikleri olabildiğince
sonuca ulaştırmak olacaktır.”

Adaptasyon sorunu var

Üniversite öğrencilerinin en çok sos-
yalleşmeyi istediklerini söyleyen Dr.
Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe Ceran Yıl-
dırım, “Öğrenciler, evde soyut ve sanal
bir dünyaya kapanmaktansa kampüs-
lerde olmayı tercih ediyorlar. Yaklaşık
iki senedir fiziksel, sosyal ve psikolojik
olarak yeni bir uyum yakalayan rutin-
ler, yeniden eskiye dönüşle bozul-
makta, dolayısıyla beklediğimiz şekilde
bir adaptasyon sorunu oluşmaktadır.
Günümüzde rutinler, bizim de korona
salgın sürecinde tatbik ettiğimiz bi-
çimde sıklıkla değişim gösterebilir.
İnsan adaptasyon yeteneği ile donan-
mış bir canlıdır dolayısıyla geçiş süreç-
lerinde yeni bir rutin oluşturabilmenin
ön koşulu muhakkak akademisyenle-
rin göstereceği sabır olacaktır. Bu deği-
şime genç nesiller ayak uydurmakta
çaba sarf ederken onları bazen kendi
zamanına bırakmalı kendi rutinlerini
oluşturmaları için alan yaratmalıyız‘’
diyerek sözlerini tamamladı.  DHA

Ağrısız tedavi
mümKün
Gelişen teknolojiyle beraber hemoroid
ameliyatlarında uygulanmaya başlayan ağrısız,
acısız ve kesisiz doppler hemoroid yöntemiyle
bu süreç çok konforlu şekilde atlatılabiliyor.
Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroidal arter ligasyonu
(bağlaması) adı da verilen doppler hemoroid
yöntemi hakkında bilgi verdi

Altınlı, “Hemoroid
ameliyatlarında yeni
teknolojide hemoroidal

arter bağlaması adı verilen
doppler ile yapılan bu işlem mi-
nimal invaziv bir yöntemdir,
yani hastada herhangi bir kesi
söz konusu olmaz. Genel anes-
tezi altında yapılan kesisiz yön-
tem, özel bir sistemle dikerek
gerçekleştirilir ve hemoroidlerin
ileri evrelerinde de yapılabilmek-
tedir. Dışarı açılan hemoroidler
bir akordeon gibi düşünülürse
açılmış olan akordeonun dikile-
rek kapatılması gibi bir işlem
şeklinde tanımlanabilmektedir.
Hem hemoroide giden kan
damar akımları kesilir hem de
hemoroid yerine yerleştirilir.
Yani hastada hemoroidler ye-
rinde kalmaktadır. Hemoroidler
özellikle ileri yaşlarda gaita ve
gazı tutmaya yarayan yardımcı
organellerdir. Standart hemo-
roid ameliyatlarında hemoroid-
ler tamamen alınmaktadır. Bu
da ileri yaşlarda gaz ve gaita tut-
mayı engelleyebilmektedir.
Ancak doppler hemoroid ameli-
yatlarında bu komplikasyon ta-
mamen ortadan kalkmış
olmaktadır” dedi.

Sosyal yaşama dönüş

Standart hemoroid ameliyatla-
rında hemoroidler kesilerek alın-
maktadır ve yerine dikiş
yapılmaktadır  diyen Altınlı, “Bu
ağrılı bir işlem olabilmektedir.
Doppler işleminde ise kesi yok-
tur dolayısıyla ağrı ve acı hisse-
dilmemektedir. Özel bir
ultrasonik doppler sistemiyle
hemoroide giden damar bulun-
makta ve özel bir cihazla dikile-

rek boğulmaktadır. Hemoroidle-
rin tam olarak yerine yerleşip
oturması 60-90 gün sürmekte-
dir. Hastaların bu süre zarfında
gaita yaparken dikkat etmeleri
gerekir. Bu nedenle ameliyat
sonrası hastalara gaitayı yumu-
şatıcı ilaçlar verilmektedir. Has-
talar 1 günlük hastane yatış
sonrası günlük yaşantılarına, iş
hayatlarına ertesi gün dönebil-
mektedir. Ertesi gün işe geri
dönüş, araba kullanmak, yürü-
yüş yapmak gibi normal günlük
faaliyetlerini gerçekleştirebilir
hale gelmektedir. Ameliyattan
sonra 1 hafta kadar acı, baha-
ratlı ve ekşi besinlerden kaçınıl-
ması önerilmektedir. 1 haftanın
sonunda herhangi bir diyet kısıt-
laması yapılmamaktadır. İşlem
sonrası herhangi bir iz kalma-
maktadır. Başarı oranları ol-
dukça yüksek olan bu işlem
Türkiye’de en çok Memorial
Bahçelievler Hastanesi’nde uy-
gulanmaktadır” diye konuştu.

Hemoroidlerde 
uygulanabilir

Genelde 1. evre hemoroidlerde
ameliyat düşünülmemektedir
açıklamasında bulunan Prof.
Dr. Altınlı sözlerini şöyle nokta-
ladı, “Diyet düzenlemesi ve ilaç
tedavisi ile hastalar rahatlayabil-
mektedir. Ancak 2. 3. ve 4. evre-
lerde ameliyat gündeme
gelmektedir. Doppler yöntemi 2.
3. ve hatta 4. evreye de uygula-
nabilen bir yöntemdir. 4. evre
hemoroidlere doppler yöntemi
uygulayabilen merkez dünyada
çok azdır. Teknik olarak zor bir
yöntem olmasına rağmen başa-
rılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Kur saçı etkilemedi!
Güncel saç ekim fiyatlarıyla ilgili
değerlendirmelerde bulunan saç ekim merkezi
sahibi Vedat Aktepe, “Kur artışı saç ekim fiyatlarını
etkilemedi. Fiyatlar 2021 yılının başlangıcında
olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor” dedi

Kur artışının saç ekimi
fiyatlarına olan etkisi
üzerine değerlendirme-

lerde bulunan Bonita Saç Ekim
Merkezi sahibi Vedat Aktepe,
açıklamalarında döviz kurun-
daki yükselmenin saç ekim ope-
rasyonu fiyatlarına yönelik
doğrudan bir etkisi bulunmadı-
ğının altını çizdi. Aktepe, operas-
yonda kullanılan ithal girdilerin
sınırlı olmasının kurdaki artışın
fiyatlar üzerindeki etkisini azalt-
tığını söyledi.

Aynen devam ediyor

Saç ekimi operasyonlarına ulu-
sal ve uluslararası düzeyde ilgi-
nin aynı ölçüde devam ettiğinin
altını çizen Vedat Aktepe, “Saç
ekimi operasyonlarına ilgi aynen
devam ediyor. Özellikle FUE ve
DHI gibi son dönemin en trend
saç ekim teknikleri hala en çok
tercih edilen yöntemler arasında.
Türkiye’nin saç ekimi uy-
gulamalarında öncü ol-
ması, operasyonlarda
kullanılan tekniklerin
büyük oranda Türkiye’de
geliştirilmesi önemli bir
avantaj. Gerek fiyatlan-
dırma gerekse operasyon-

ların başarıya ulaşması açısın-
dan Türkiye’deki saç ekimi ope-
rasyonlarına ulusal ve
uluslararası düzeyde ilgi devam
ediyor” şeklinde açıklamalarda
bulundu.

Minimal düzeyde

Saç ekimi operasyonlarının içeri-
ğine ve operasyonlarda kullanı-
lan malzemelere ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
Vedat Aktepe açıklamalarında,
“Saç ekiminde ithal ürünlerin
kullanımı son derece minimal
düzeyde. Dolayısıyla başta dolar
ve euro üzerinden gerçekleşen
kur artışı, saç ekimi operasyonla-
rının maliyetlerine doğrudan
olumsuz bir etkide bulunmadı”
ifadelerine yer verdi. Saç eki-
minde fiyat değişikliği yaşanma-
dığının da altını sıklıkla çizen
Vedat Aktepe, “Bu anlamda bir
sorunumuz yok” dedi.
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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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Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
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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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FATIH’TE resmi plakalı 
bir otomobil, seyir halin-
deyken alev aldı. Sürücü-

sünün yol kenarında durdurduğu 
otomobil, itfaiye ekipleri tara-
fından söndürüldü. Otomobilin 
alev alev yandığı anlar, başka 
sürücüler tarafından cep telefo-
nu ile kaydedildi. Sahil Yolu’nun 

Yenikapı mevkii, Şehit Vefa Ka-
rakurdu Altgeçit’inde, 11.30 sıra-
larında, 34 PB 550 resmi plakalı 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün aracı, seyir halindeyken 
alev aldı. Otomobilin motor 
kısmından alevlerin yükseldiğini 
gören sürücü, aracı yol kenarın-
da durdurarak durumu itfaiye 

ekiplerine haber verdi. İtfaiye 
ekiplerinin çalışması sonucu, 
yanan otomobil söndürüldü. Öte 
yandan otomobilin yandığı anlar, 
yoldan geçen başka sürücülerin 
cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde, otomobilin 
motor kısmının alev alev yandığı 
görülüyor. 

Yanan otomobil hurdaya döndü

Her biri suç makinesi

İSTANBUL’DA 
PKK/KCK Terör 
Örgütüne yöne-

lik 8 ilçede 10 ayrı ad-
rese operasyon düzen-
ledi. Operasyondan 7 
şüpheli gözaltına alın-
dı. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın farklı 
soruşturma dosyaları 
kapsamında, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Mü-
dürlüğü ekipleri, PKK/
KCK Terör Örgütüne 
eleman aktarımı faa-
liyetlerinde bulunan, 
PKK/KCK Terör Örgütü-
nün gençlik yapılanma-
sı DGH içerisinde olan 
ve Suriye’de YPG/PYD 
faaliyet gösteren ve İs-
tanbul’a gelen terör ör-
gütü üyelerine yönelik 
operasyon düzenledi. 
26 Kasım’da 8 ilçede 10 
ayrı adrese düzenlenen 
baskınlarda, 7 şüpheli 
yakalanarak gözaltına 
alındı. Ekiplerce, adres-
lerde yapılan arama-
larda örgütsel içerikli 
dokümanlar ve dijital 
materyaller ele geçiril-
di. Operasyon anları 
kameralarca görüntü-
lendi.

Terör örgütlerine 
OPERASYON

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde 
akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 
S.C., mahalle sakinlerini adeta bıktırdı. 

S.C.’nin annesi vefat ettikten sonra babası ve 
kardeşleriyle de sık sık kavga ettiği için karakolluk 
oldukları öğrenildi. Evde yaşanan tartışmalardan 
sonra kardeşi ve babası evi terk etti. Evde yalnız 
yaşayan S.C.’nin iddiaya göre alkol ve uyuşturucu 
madde kullandıktan sonra çevreye zarar verdiği ve 
etrafa ağır küfürler ettiği söyleniyor. Evde bulu-
nan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan 
S.C. komşularının şikâyetlerine rağmen herhangi 
bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü. Mahalle sakin-
leri  S.C.’nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek 
bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Olay kameralara yansıdı
S.C.’nin çevreye çöp, tahta attığı o anlar cep 
telefonu görüntülerine yansıdı. Değişik zamanlar-
da çekilen görüntülerde, S.C.’nin çöp poşetlerini 
komşusunun bahçesine attığı görülüyor. Bir başka 
görüntüde ise S.C.’nin evinde bağırdığı ve etrafa 
küfürler ettikten sonra tahta parçalarını aşağı 
attığı anlar cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Mahalle halkı tedirgin
S.C.’nin üst komşusu Tevrat Ağırtaş, “Yaklaşık 
20-25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Komşumuz 
alkol kullanıyor, gelip rahatsız ediyor. Geçen ak-
şam ne kadar çöp varsa arkadaşın bahçesine attı. 
Biz mahalleli olarak tedirginiz. Annesi öldükten 
sonra aile içinde kavgalar yaşandı. Bıçaklama 
olayı da oldu” dedi.

Bahçeye çıkamaz olduk
Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan 
Çengizhan Biçer, “Şahsın oturduğu apartmanın 
bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı 
bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale 
döndü artık kendimizden korkar olduk. Güler 
yüzle konuşmaya çalıştım ancak elini beline atarak 
üzerime yürümeye çalışıyor. Her an bıçağı çekip 
birimizi bıçaklayabilir” diye konuştu. S.C.’nin kapı 
komşusu Kenan Soylu ise, 
bu olayların her gün yaşan-
dığını ifade ederek “Daha 
önce evini ateşe verdi. Ben 
kendim bizzat söndürdüm 
ama koltuktan yanma 
devam ediyormuş itfaiye 
geldi söndürdü” şeklinde 
konuştu. DHA

Gaziosmanpaşa’da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, mahalleliyi canından bezdiriyor. Çevreye 
küfürler savuran S.C. eline geçen taş, demir sopa hatta kerpeten ve çekip gibi eşyaları etrafa fırlatıyor. Ha-

yatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor

Güngören’de kılık değiştirerek defalarca hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Gün-
gören Haznedar Mahallesi’nde son günlerde esnafın, kılık değiştirerek sürekli hırsızlık yapan kişiyle başı dertte. 

İddiaya göre, bir kişi farklı günlerde kılık kıyafet ve imaj değişikliği yaparak iş yerlerinden hırsızlık yapıyor
KILIK değiştiren 
hırsızın dadandığı 
marketin sahibi Akif 

Demirkoparan, “Her seferin-
de kılık değiştirerek gelen bir 
hırsız var. Geçenlerde koltuk 
değneği ile geldi. Her sefe-
rinde yakalıyoruz yine geli-
yor, yine geliyor. Özelikle bu 
civarındaki esnafın dikkatini 
çekmek istiyorum, farklı kılık 
kıyafet ile gelerek çok ucuz 
malları çalıyor. Yetkililerin de 
bu iş için müdahale etmesini 
istiyorum. Geçenlerde koltuk 
değneği ile gelerek banyo 

lifi çaldı. Sakat değildi sakat 
taklidi yapıyordu, yalandan 
hareketler yapıyor. Bazen 
sakallı, bazen sakalını keserek 
geliyor. Hep uyarıyoruz ama 
hep geliyor. Hırsızı takip et-
mek için işimizi yapamıyoruz.” 
dedi. Marketin önüne gelerek 
dışarda bulunan eşyaları çalan 
kişi, güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde, bir kişinin 
koltuk değneği ile ayağı sarılı 
şekilde geldiği, dışarda bulu-
nan şampuan ve banyo lifini 
çaldığı, daha sonra hiçbir şey 
olmamış gibi devam ettiği gö-

rülüyor. Bir başka kamerada 
ise, farklı kıyafetiyle şampuan 
çaldığı görülüyor. DHA

ÇANTA HIRSIZI 
yakayı ele verdi

OLAY, dün akşam saatle-
rinde Beylikdüzü Yakuplu 
Mahallesi Maraşel Fevzi 

Çakmak Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
caddeye giren otomobilin sürü-
cüsü, polisin denetim noktasını 
görünce kaçmak istedi. “Dur” 
ihtarına uymayan ve polise silah 
gösteren otomobil sürücüsü, Am-
barlı Liman Yolu’na aracıyla ters 

istikametten girerek, kaçmaya 
başladı. Az kalsın kazaya neden 
olacak olan sürücünün arkasın-
dan motosikletli polisler takip et-
meye başladı. Hem kendi hem de 
polislerin hayatını tehlikeye atan 
sürücü, yaşanan kovalamacanın 
ardından polislere gösterdiği 
tabancayla beraber polis ekip-
lerince yakalandı. Şüphelilerin 
kaçtıkları ve başlayan kovalamaca 

anları ise güvenlik kamerasına 
yansıdı. Kaçmaya çalışan şüphe-
lilerin kimliklerinin G.A. ve Ö.A. 
olduğu tespit edildi. G.A.’nın 
17, Ö.A.’nın ise toplamda 7  suç 
kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaç-
maya çalışan 2 şüpheli, ifadeleri 
alınmak üzere polis merkezine 
götürüldü. Polis merkezindeki 
işlemleri tamamlanan G.A. ve 
Ö.A. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü’nde, polislerin denetim noktasına geldiklerinde silah göstererek, “Dur” ihtarına uymayıp 
kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ters yöne girdiği, motosikletli polislerin de önlerinden 

akan trafiğin içinde araçlara makas atarak takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

VAY UYANIK VAY!

ÜMRANİYE’DE sürücüsü-
nün makas atarak ilerle-
diği iddia edilen otomo-

bil, önündeki hafif ticari araca 
çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi 
yaralandı. Kaza saat 05.30 sıra-
larında Ümraniye-Şile Otoyolu 
Üsküdar istikametinde meyda-
na geldi. İddiaya göre, sürü-
cüsünün ismi öğrenilemeyen 
07 ATM 725 plakalı otomobil, 
trafikte makas atarak ilerlerken 
aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 
plakalı hafif ticari araca arkadan 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her 
iki araç da takla atarken kazada 
otomobildeki Zilal Çil ile Kar-
delen Küçükpişkin ağır olmak 
üzere toplam 8 kişi yaralandı. 
Kazayı görenlerin haber verme-
siyle olay yerine polis, ambulans 
ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada 
yaralananlar çevre hastanelere 
kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla 
ilgili çalışma başlattı.

Korkunç kaza:
8 kişi yaralı

OLAY, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi 
üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafeteryanın 

önünde oturan çiftin yanına yanaşan biri kadın iki 
kişi, kadın müşteri M.A’nın oturduğu sandalyede 
asılı duran ve içinde 20 bin dolar ile bin 900 lira 
bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.  
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki 
kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi 
kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalye-
deki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden 
ayrıldı.  Çantasının çalındığını fark eden müşteri, 
işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten 
sonra polis merkezine 
giderek şikayetçi oldu. 
Güvenlik kamera gö-
rüntülerini izleyen Şişli 
İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri şüpheli-
lerden S.D’yi Beyoğlu 
Hacıahmet Mahallesi’n-
de yakalayarak gözal-
tına aldı. Evde yapılan 
aramada çalınan para 
bulunamadı. Polisteki 
işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilen 
şüpheli, adli makamlar-
ca Adli Kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

KOMŞUSU Esra Aydın ise, “Saat 
fark etmeksizin her zaman yapı-
yor. Bir iki hafta önce misafirlerim 
vardı. Seslerden korkup erken 
kalkmak zorunda kaldılar. En son 

samuray kılıçlı bir cinayet oldu 
biz bu olayın ona dönüşmesinden 
çok korkuyoruz. Can güvenliğimiz 
yok. Çünkü bıçakla dolaştığını 
biliyoruz” dedi.

Can güvenliğimiz yokCan güvenliğimiz yok

Şişli’de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri 
kadın iki kişi, sandalyeye asılı duran ve içinde 
250 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara 

karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Şüphelilerden biri polis tarafından yakalandı

KARTAL’DA, sürücüsü-
nün aşırı sürat yaptığı iddia 
edilen ve alkollü olduğu 

öğrenilen hafif ticari araç, rögar 
kapağına çarparak takla attı. 
Kazada araç sürücüsü yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 
03.30 sıralarında Kartal Yakacık 
Caddesi Gazi Yücel Sokakta 
meydana geldi. Aşırı süratli 

olduğu iddia edilen Yücel Sağ 
idaresindeki 34 JH 1341 plakalı 
hafif ticari araç, yol kenarındaki 
rögar kapağına çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle araç takla attı. Kaza-
da sürücü otomobilde sıkışarak 
yaralanırken yolcu koltuğundaki 
arkadaşı kazayı yara almadan 
atlattı. İtfaiye ekipleri yaralı sü-
rücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. 

Çarpmanın etkisiyle takla attı



ilaç atıkla-
rının insan
ve çevreye

verdiği zararın önüne
geçme adına örnek bir
girişim başlatan Şişli
Belediyesi, İstanbul Ec-
zacı Odası ile “Atık İlaç-
ların Kaynağında Ayrı
Toplanması, Taşınması
Protokolü", ardından da
İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile “Evsel Kay-
naklı İlaç Atıklarının
Toplanması ve Bertara-
fına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzaladı. İmzalanan
her iki protokol çerçevesinde atık ilaçlar, ilçe genelindeki
gönüllü eczaneler başta olmak üzere, muhtarlıklar ve
Şişli Belediyesi’nin hizmet birimlerine dağıtılan 116
adet atık ilaç kutusunda biriktirilecek. Biriktirilen bu
ilaçlar, Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü tarafından toplanacak, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından imha edilecek.

Olumsuz yönde etkiliyor

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi
çevre ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Tuvaletlere
dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine ve dola-
yısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve top-
rağa geçerek yeniden evlerimize ulaşıyor. İlaçların
havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler,
içilen sularla kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi,
hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine
neden oluyor. Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği’nin
(TAYÇED) 2020 yılı faaliyet raporu atık ilaçların Tür-
kiye genelinde doğaya verdiği tahribatı en iyi şekilde
özetliyor. Rapora göre; 2016-2017 yılları arasında Tür-
kiye genelini temsilen 11 büyük ilde katı atık karakteri-
zasyon çalışması sonuçlarına bakıldığında, doğaya
atılan atık ilaçların toplam katı atıklar içerisindeki payı-
nın yüzde 0.13 olduğu görülüyor.
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D ünya ülkelerinde bir çok başkan,
bakan ve siyasetçi yönetemediği ve
hata yaptığı gerekçesiyle, sadece

kendilerini suçlayarak onurlu bir şekilde is-
tifa etmişlerdir.

İsveç Ulaştırma Bakanı Maria Borelius
evinde sigortasız şekilde dadı çalıştırdığı
için istifa etti.

Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, 
ülkesindeki Amerikan üssünü kapatma sö-
züne sadık kalamadığı ve parti üyelerinden
birinin yolsuzluğa karışması sebebiyle 
istifa etti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Ma-
teeni 49 kişinin öldüğü tren kazası sonucu
istifa etti.

Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis
Alışveriş merkezindeki çatının çökmesiyle

54 kişi hayatını kaybedince “Benim de so-
rumluluğum var.” deyip istifa etti.

Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı
Mile Janakieski, gölde tekne faciası sonucu
15 turist hayatını kaybedince “Etik sebep-
leri göz önüne alıyorum” diyerek istifa etti.

Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar
Hakkında açılan yolsuzluk davası sonucu is-
tifa etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Seiji Maehara,
yabancı kaynaklardan yasadışı bağışlar al-
dığı yönünde iddialar yükselince istifa  etti.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong
Won, Öğrencilerin okul gezisi için taşındığı
feribot faciasında 276 kişi hayatını kaybe-
dince istifa etti.

Japonya Başbakanı Naoto Kan 11 Mart
2011’de yaşanan 8.9 şiddetindeki deprem
ve ardından gelen tsunamide etkisiz kriz yö-
netimi sonucu eleştirilince istifa etti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

Elektrik faturalarının kabarık
gelmesi ülke genelinde protesto edilince is-
tifa etti.

Norveç Adalet Bakanı Knut Storberget
77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo’daki çifte
saldırıda yetersiz kaldığı eleştirileri yapı-
lınca istifa etti.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı 
Jin Yong

Vaadettiği yaşlılık maaşını uygulamaya
geçiremediği için isifa etti.

İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Mau-
rizio Lupi Yaptıkları ihalelerde yolsuzluk
yaptığı ve bir işadamından 10.350 euro de-

ğerinde saat aldığı ortaya çıkınca istifa etti.
Japonya Tarım Bakanı Seiichi Ota Okul-

lara bir hata sonucu küflü pirinç gönderi-
lince istifa etti.

Bizim ülkemizde: 17 Ağustos 1999 dep-
reminde resmi raporlara göre 18 bin 373
kişinin yaşamını yitirdi. Kamu denetiminin
yetersiz kaldığı, çarpık kentleşmenin bilimin
yerini aldığı, inşaat sırasında eksik malze-
melerin kullanıldığı ve aşırı kar hırsı ile ha-
reket edildiği her zaman söylendi. İstifa
eden yok.

300 kişi Soma faciasında toprak altında
can verdi. İstifa eden yok.

İstanbul-Ankara seferini yapan hızlandı-
rılmış tren, Sakarya Pamukovada raydan
çıkarak devrildi. 41 kişi yaşamını yitirdi. İs-
tifa eden yok.

Atlasjet Havayolları’nın İstanbul-Isparta
seferini yapan ve içerisinde 50 yolcu ile 7
mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı, Is-

parta Keçiborluda düştü ve kazada kurtulan
olmadı. İstifa eden yok.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında Ka-
pıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin
5 vagonunun raydan çıkıp devrilmesi sonucu
çoğu öğrenci 24 kişi yaşamını yitirdi. İstifa
eden yok.

Afyonkarahisar’da bulunan Şehit Uzman
Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda mühimmat
deposunda meydana gelen patlamada 25
asker şehit oldu. İstifa eden yok.

Hepsini yazmaya kalkarsak sayfalar yet-
mez. Dünya ülkelerinde siyasetçiler, küflü
pirinç yüzünden elektrik faturalarının kaba-
rık gelmesinden istifa ediyor. Ülkemin siya-
setçileri yapışmışlar koltuğa her faciada
duyduğumuz kelimeler hep aynı.

Savunmaları; Hatasız kul olmaz.
Önlemleri; Allah’ın dediği olur
Siyaset anlayışı ise; Koltuk her şeydir.
Sağlıcakla…

Onurlu siyaset
Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
11 ülkeden 24 kentin belediye başkan-
larını bir araya getiren, 29-30 Kasım

tarihleri arasında 2 gün sürecek, “B40 Bal-
kan Belediye Başkanları Zirvesi”ni topladı.
İBB tarihinde bir ilk olan ve Harbiye’deki
İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştir-
len zirveye, alfabetik sırayla; Atina Belediye
Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belg-
rad Belediye Başkanı Zoran Radojičić,
Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako,
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis,
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladi-
mir Jokić, Laktasi Belediye Başkanı Miros-

lav Bojić, Midilli Belediye Başkanı Stratis
Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstan-
tinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı
Ivan Vuković, Sarayevo Belediye Başkanı
Benjamina Karić, Skopje Belediye Başkanı
Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı
Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başakanı Kadir Albayrak, Selanik Belediye
Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Bele-
diye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Bele-
diye Başkanı Dimitris Papastergiou katılım
sağladı. 

İlham verici bir model

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuklarını İn-
gilizce selamladı. İmamoğlu, konuşması-
nın İngilizce bölümünde, “Bu buluşma,

esasen uzun süredir hayalini kurduğumuz
bir birlikteliktir. Bugün İstanbul’da, bizlerle
bu hayale ortak olduğunuz için, öncelikle
hepinize teşekkür ediyorum. Bugün hep
birlikte tarihi bir başlangıca imza atıyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu birlikteliği sür-
dürmeyi başarırsak, sadece Balkan coğraf-
yası için değil, tüm Avrupa ve dünya için
de ilham verici bir model inşa edebiliriz.
Toplantımızın ortak dili İngilizce. Ama İs-
tanbul’da düzenlediğimiz bu ilk toplantı-
mızda, dileyen başkan İngilizce, dileyen
başkan ise kendi anadilinde konuşabilsin
diye, toplantımızda hemen her Balkan dili
için simultene çeviri alt yapısı sunuyoruz.
Ben de konuşmamın bundan sonraki bö-
lümünü kendi ana dilimde ve Türkçe yapa-
cağım” ifadelerini kullandı. 

Başsağlığı diledi

Geçen hafta Bulgaristan’da yaşanan otobüs
kazasında yaşamının yitirenleri anan İma-
moğlu, “Bu trajik olay, aramızda sınırlar
olsa da, mutluluk ve acıda ne kadar birbiri-
mize yakın olduğumuzun hatırlatmasıydı.
Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Türki-
ye’de yakınlarını kaybeden herkese baş sağ-
lığı diliyorum” dedi. “Bugün, 24 Balkan
belediyesi olarak, yeni bir iş birliği zemini
oluşturmak, kentlerimizin ve bölgemizin ge-
leceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek
için birlikteyiz” diyen İmamoğlu, şunları
söyledi:  “Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da
‘Balkanlaşma’ (Balkanization) sözü, uluslar-
arası literatürde; etnik ayrımları, sınır anlaş-
mazlıkları ve çatışmaları tanımlamak için
kullanıldı. Oysa bizler bugün, bölgemiz için
yepyeni bir sayfa açmak için buradayız. Biz,
daha güçlü bir iş birliği ve daha iyi bir gele-
ceği birlikte inşa etmek için buluştuk. 
Bu toplantıya katılan Sayın Belediye Baş-
kanları, bugün sadece kendi şehirlerine hiz-
met etmekte kalmayıp, aynı zamanda
Balkanların Avrupa içindeki demokratik ge-
leceği adına da önemli bir hizmette bulunu-
yorlar. Yerel yönetimler olarak karşı karşıya
olduğumuz çevre ve iklim sorunları, mülteci
krizi, enerji yönetimi ve daha ileri demokrasi
özlemi gibi hayati önemdeki konular, ülke sı-
nırlarını aşan küresel ölçekteki konulardır.”

MURAT PALAVAR

YEPYENI
BIR SAYFA 
ACIYORUZ

Şişli öncü 
olacak
Şişli Belediyesi, her yıl ortalama 1.7 ton atık ilacın
doğaya atılmasının önüne geçmek amacıyla, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Eczacı
Odası ile imzaladığı protokoller çerçevesinde atık
ilaçların toplanmasına öncülük edecek

Balkan ülkelerinin belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da
buluştu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, “Onlarca yıldır ‘Balkanlar’ ya da
‘Balkanlaşma’ sözü, uluslararası literatürde; etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları
tanımlamak için kullanıldı. Oysa bizler bugün, bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için
buradayız. Bu buluşma, esasen uzun süredir hayalini kurduğumuz bir birlikteliktir” dedi

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından
katılımcı belediye başkanları, alfabetik
sırayla söz alarak, ortak sorunlar konu-
sunda birlikte çalışılabilecek alanlarla il-
gili mesajlarını paylaştı. Zirvede, açılış
konuşmalarının ardından, “Balkan Şehir-
leri arasında Ortak bir Platform Kurmak”
konulu bir panel gerçekleştirilecek. Pa-

nelin ardından katılımcı belediye baş-
kanları, İmamoğlu’nun rehberliğinde,
geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ke-
merburgaz’daki “Atık Yakma Tesisi ve Bi-
yometanizasyon Tesisleri”ni gezip,
Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattını de-
neyimleyecek.  Zirve, yarın da farklı et-
kinliklerle devam edecek.

BAŞKANLARLA ŞEHiR TURU

Ümraniye, ilçe sakinlerinin
daha yaşanabilir bir çevreye
sahip olmaları için yeşil alanla-

rın artırılmasına yönelik çalışmalarını ara-
lıksız bir şekilde sürdürüyor. Cemil Meriç
Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit
Ahmet Üvenç Parkı, Başkan İsmet Yıldı-
rım’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Park
açılışı öncesinde çocuklara pamuk şekeri
dağıtan Başkan Yıldırım, minik Zeynep’i
salıncakta salladıktan sonra çocuklarla
önce maç yaptı, ardından da gençlerle bas-
ketbol oynayarak renkli görüntülere sahne
oldu. Programda bir konuşma yapan AK
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut
Eminmollaoğlu, “Parkımızın bölgemize,
Ümraniye’mize hayırlı olmasını temenni
ediyor, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım
ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

4 bin metrekare alan

“Göreve geldiğimiz ilk günden beri daha

yeşil, daha modern, daha ferah bir Ümra-
niye için gayretle çalışıyoruz” diyerek ko-
nuşmasına başlayan Başkan İsmet
Yıldırım, “3 yıla yakın süredir, bir yandan
proje üretiyor, öte yandan başlattığımız
projeleri hızla tamamlıyoruz” dedi. Park-
lar, spor tesisleri ve yeşil alanlara büyük
önem verdiklerini kaydeden Başkan Yıldı-
rım, “Bir şehir ne kadar yeşil alana sahipse
o kadar kaliteli nefes alıyor demektir. Bir
şehir ne kadar sosyal yaşam alanına sa-
hipse, içinde yaşayan insanlar da o kadar
mutlu demektir” diye konuştu. Başkan
Yıldırım, “Komşularımızı en kolay şekilde
sporla buluşturmak, doğayla iç içe olma-
larını sağlamak için açılışını yaptığımız
Şehit Ahmet Üvenç parkımız, toplamda 4
bin metrekare alana inşa edildi. Ümra-
niye’mize 750 metrekare yeni yeşil alan ka-
zandırıyoruz. Cemil Meriç Mahallemize
yapılan parkın hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum. Bu vesileyle parkımıza ismini ver-

diğimiz şehidimiz Ahmet Üvenç’i rah-
metle yad ediyorum” dedi.

8 adet oturma duvarı

Kısa bir süre içinde tamamlanarak hiz-
mete açılan Şehit Ahmet Üvenç Parkı’nın
toplam alanı 4 bin  metrekare alandan
oluşuyor. Çeşitli ağaç türlerinin yer aldığı
ve peyzaj düzenlemesiyle dikkat çeken
parkta; çok amaçlı saha, futbol sahası,
çocuk oyun alanı, akrilik alan, 8 adet
oturma duvarı, 5 adet 2’li salıncak takımı,

1 adet oyun grubu, 4 adet tahteravalli, 9’lu
fitness takımı, 3 adet zemin oyunu, yürü-
yüş ve bisiklet yolu bulunuyor. Bu parkla
birlikte Ümraniye’deki park sayısı 308’e
yükseldi.
Parkın açılış programına AK Parti Ümra-
niye İlçe Başkanı Mahmut Eminmolla-
oğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan
Çakıroğlu, BBP Ümraniye İlçe Başkanı
Cemal Sorgucu, Ümraniye ilçe protokolü,
Şehit Ahmet Üvenç’in ailesi ve çok sayıda
davetli katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cemil Meriç Mahallesi’nde
yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Üvenç Parkı’nı hizmete açtı. Açılış
töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bir şehir ne kadar
yeşil alana sahipse o kadar kaliteli nefes alıyor demektir” dedi

Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes
Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes

Kartal Belediyesi kültür-sanat etkinlik-
leri kapsamında düzenlediği tiyatro oyun-
larına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

‘Joko’nun Doğum Günü’ adlı tiyatro oyunu Kartal
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Pan-
demi nedeniyle alınan kurallar kapsamında salona gi-
rişlerde HES kodu ve ateş kontrolü yapıldı. Fransız
yazar Roland Topor tarafından yazılan ve yüksek per-
formans gerektiren tiyatro oyununa seyirciler büyük
ilgi gösterdi. Bir su deposunda işçi olarak çalışan Jo-
ko’nun başına gelenler iki perdeden oluşan oyunda
yüksek bir fiziksel performans eşliğinde izleyiciye ak-
tarıldı. Sistemin insan bedenini ve aklını ele geçirme
çabasını absürt bir anlatımla ele alan oyun, ezen ve
ezilen ilişkisini çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Yolcu Ti-
yatro oyuncularının etkileyici performansıyla izleyi-
ciyle buluşan oyun, Kartallı tiyatroseverler tarafından
ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen sahneye çıkarak,
Başkan Gökhan Yüksel adına oyunculara teşekkür
etti ve plaket takdiminde bulundu. 

Girişte ateş 
kontrolü

Ne kadar yeşil
alan o kadar nefes

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu



İ stanbul Halk Ekmek Yöne-
tim Kurulu Başkanvekili
Özgen Nama, Halk Ekmek

hakkında merak edilenleri Dam-
ga'ya anlattı. Halk Ekmek'in
1970'li yıllarda temelinin atıldığını
ve bir CHP kuruluşu olduğunu
belirten Nama, bugün 50 civa-
rında ürün çıkardıklarını söyledi.

“Halk ekmek algısı ucuz ekmek olmamalı,
buna itiraz ediyoruz” diyen Nama, “Halk
Ekmek sağlıklı ve herkesin ulaşabileceği bir ek-
mektir. Satın alınabilir bir bütçeyi hayata geçir-
meye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

lYönetim kurulu başkan vekili ne demektir?
Sizin bu göreve gelişinizle Halk Ekmek'te ne
gibi değişiklikler oldu?
Bütün iştiraklerde aynıdır. Başkan Ekrem İma-
moğlu'nu temsilen buradayım, bu göreve geti-
rildim.  Kendisine teşekkür ediyorum. 2 yıla
aşkındır bu görevi sürdürmekteyim. Halk Ek-
mek'te başlıca şu değişiklikler oldu; beş yüzün
üzerinde olan sayımızı bugün altı yüze çıkar-
dık. Bakkal birimlerimizin sayısını artırdık.
Zincir marketlerin bine yakınında ambaljlı bir
şekilde halk ekmek satılıyor. Dijital pazarla-
mada önemli çalışmalarımız var. Gerek web
sayfası, gerek trendyol üzerinde de tüketiciye
ulaşmaya çalışıyoruz. Yenilikçi ve çağdaş dö-
neme ait bütün teknoloji çalışmalarını uygula-
maktayız. Geldiğimizde çalışılan üç fabrikayla
ve çalışan insan sayısıyla aynı şekilde devam
ettik. Üretim 800-900 binken biz bunu 1 buçuk
milyona çıkardık. Çünkü ihtiyaca göre üretim
yapıyoruz. Stok yapılmaz ekmekte. Talep ön-
ceden bildirilir, ona göre üretim yapılır. Üretim
büfecilerimizden gelen talebe göre belirleniyor.
Hlak ekmek ürünleri sağlıklıdır. Hijyen koşul-
larında el değmeden üretilir. Bütün ihaleleri-
mizi açık bir şekilde yapıyoruz. 

lHalk Ekmek nedir, kaç yılında, nasıl kuruldu
okuyucalarımız için anlatır mısınız?
Halk ekmeğin şanlı bir tarihi vardır. Direniş ve
mücadelerle kurulmuş bir tarihe sahip. 1970'li
yıllarda temeli atılıyor. Eski Belediye Başkanı
Ahmet İslam döneminde kuruluş çalışmaları
başlıyor. Aytekin Kotil döneminde seri üretime
başlanılıyor. Halk ekmek, kamucu ve sosyal
belediyecilik anlayışını temsil eden en iyi ku-
rumdur. Sosyal sorumluluk projesidir. Baktığı-
mızda CHP belediyesi dönemine ait bir
kurumdur ve o dönemden beri gelmektedir.
Kuruluşunda CHP vardır. 

lHalk Ekmek'e önceki yönetimler sahip 
çıktı mı? Katkıları olan ve olmayanı 
özetleyebilir miyiz? 
Taş üstüne taş koyanı her zaman saygıyla yad
ederiz. Doğru bir proje ve çalışma olduğu için
her gelen mutlaka katkı yapmıştır. Tabii daha
iyi yönetilebilirdi. Halk Ekmek'i top-
çuya, popçuya sponsorluklar altında
çeşitli bütçelerin aktarıldığı hepimi-
zin malumudur. Biz geldikten
sonra hiçbir yere sponsor yap-
madık. Hiçbir sponsor har-
camamız yoktur. Halka
daha sağlıklı ve daha ucuz
ekmeği ulaşabilir noktalarda
nasıl sunabiliriz diye düşüne-
rek, harcamalarımızı bu
yönde yapıyoruz. 100 tane eski
büfeyi bugün itibariyle yenilemiş
bulunuyoruz. Hedefimiz gördüğünüz
bütün halk ekmek büfeleri yenilenmiş
olarak halka sunmak. Şuan da 601 büfemiz
faaliyette. Dönem sonunda bunu 700-800'e
tamamlayacağız. Yenilemek demek daha mo-
dern, daha hijyen, daha çağdaş, görsel ve kent-
sel görünüm açısından daha estetik büfeler
İstanbul'a konumlandırmaktır. Bir yandan
daha çok İstanbulluya ulaşmak, bir yandan
daha kaliteli büfe, fabrika, üretim, ürün başlığı
altında bir arge çalışması yapmak. Bütün bun-
ları bize motive eden Sayın Başkanımız Ekrem
İmamoğlu'dur. Bu iş bir ekip çalışmasıdır. 

lBüfelerde tamamen Halk Ekmek mi satılı-
yor yoksa başka ürünlerde var mıdır?
Büfelerimizde sadece halk ekmek ve hamidiye
suları, bir de İstanbul Kart ile dolum yapılabi-

liyor. Bunlar dışında başka bir ürün satılmıyor.
Çünkü bu konuda daha öncesinden alınmış
bir meclis kararı var. Zaten bunlar da yeterli
oluyor. 

lBir Halk Ekmek işletmecisi tek başına 
yapabiliyor mu? Kaç kişinin yapması gereki-
yor ve ekonomik standartları nelerdir, 
kurtarabiliyor mu? 
Kurtarabiliyor. Çünkü biz daha çok şehit aile-
lerine, gazilere, engellilere, ihtiyaç sahibi ço-
cuktan dul kadınlara kadar destek sağlıyoruz.
Bizim ağırlıklı olarak yüzde 40 işletmecimiz
kadınlardan oluşuyor. Biz geldiğimizde yüzde
20'nin altındaydı. Hedefimiz yüzde 51'in üze-
rine çıkarmaktır. 

lHalk Ekmek bugün itibariyle kaç çeşit
ekmek ve neler üretiyor? 
Yaklaşık 50 civarında ürünümüz var. Bebe bis-
küvisi, kurabiye, hamburger ekmeği, tost sosis
ekmeği, organik tam buğday ekmeği, çavdarlı,
ekmek ve daha birçok ürün. En önemlisi gele-
neksel somun ekmeğimiz var. Çok çeşitli bir
ekmek üreticisiyiz. Bir kitleye yönelik ekmek
üretmiyoruz. Yaşlılarımız için ilaç gibi ekmeği-
miz de var. Sağlığına dikkat eden bireylerimiz
için galeta ekmeğimiz de var. Toplumun bütün
kesimine hitap edecek şekilde ekmek çeşitliliği-
miz var. Herkesin sofrasında bu ekmekleri gö-
rebilirsiniz. Halk ekmek algısı ucuz ekmek
olmamalı, buna itiraz ediyoruz. Halk ekmek
sağlıklı ve herkesin ulaşabileceği bir ekmektir.
Satın alınabilir bir bütçeyi hayata geçirmeye
çalışıyoruz. 

lKendi döneminizde Halk Ekmek'e 
yeni ürün kattınız mı?
Katıyoruz ve katmaya devam ediyoruz. Akde-
niz ekmeği çeşitliliğinden tutun, ileriki yaştaki
bireylerimiz için kurabiye çeşitliliğinde ve diğer
çeşitli ürünlerimizde yaptığımız epey bir çalış-
mamız var. Önümüzdeki günlerde çeşitlilik 
60-65'i bulacak. 

lHalk Ekmek büfeleri dışında ürünleri
nerede bulabiliriz?

Somun ekmeği sadece büfelerde ve
bakkal bayilerinde bulabilirler.

Ambalajlı ürünlerde her bayi-
lerde varız. Tüm zincir market
şubelerinde varız. Cep telefo-
nundan trendyol adresinden
de alabiliriz. İleriki zamanda

kendi uygulamamızı indirip
ulaşabilecekler. Bu sadece İstan-

bul için geçerli olmayacak. Bütün il-
leri kapsayacak. Bence daha çok öne
çıkarmamız gereken bir ürünümüz var.

Bu çölyak hastalığı dediğimiz buğdayın içeri-
sindeki glutene alerjisi olan bağırsak rahatsız-
lığı diyebileceğimiz bir dezavantaj gruba
yönelik yaptığımız glutensiz ekmeklerimiz var.
Piyasada bunlar çok pahalı ürünlerdir. Biz glu-
tensiz ekmek, kurabiye, unda, piyasanın dörtte
bir fiyatına ürün satıyoruz. Dezavantajlı grup-
lara yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kargo
yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına bu ürünleri
gönderiyoruz. 

lHalk Ekmek'in bir örneği Türkiye'nin bir
ilinde, ilçesinde var mıdır?
Bu kadar geniş ürün yelpazesinde olan ve ön-
leyici sağlık hizmeti gören, sosyal sorumluluk
projesi gibi kapsayıcı davranan bir kuruluş var

mıdır bilemiyorum. Kimseye haksızlık ede-
mem. Birçok ilde Halk Ekmek vardır. Ama
ekmek olarak sadece somun üretirler. Bizim
rolümüz bir abi, abladır. Türkiye'deki bütün
belediyelerin bizi örnek almalarını, laboratuvar
ve tesislerimizi ziyaret etmelerini ve bu şekilde
kendi illerinde hizmet vermelerini dileriz.
Bunun içinde nasıl bir fedakarlık gerekirse
yapmaya hazırız. 

lKullandığınız ürünlerin ham maddesini ne-
reden tedarik ediyorsunuz? 
Tamamen kamu ihale kanununa uygun bir bi-
çimde açık ihale ile birçok tedarikçiye mailler
atarak web sayfamızda açık duyuru ve diğer
basın yayın kuruluşunda duyurularımızı yapa-
rak ihaleye çıkıyoruz. Satın almalarımızı tama-
men ihale yoluyla yapıyoruz. 

lBu satın almalarda bir koşulunuz var mı?
Hayır yok. Kim kriterlerlerimize uygun ürün-
leri zamanında tedarik edecekse onunla 
çalışıyoruz. 

lSizin ürün çeşitlerinizle ve piyasadaki eş
değer ürünleri karşılaştırırsak aradaki kalite,
fiyat farkı nasıl?
Kesinlikle yüzde 50 bir fark vardır. Yanımızdan
geçemezler. Halk Ekmek'in çok sadakatli bir
kitlesi var. Bu yüzden halk kendi ekmeğine
sahip çıkıyor. 

lÖzgen Nama evinde tamamen Halk Ekmek
mi tüketiyor?
Bu göreve başlamadan önce bu kadar yakın
olduğum söylenemez. Gıda sektöründeydim
ama ekmekle bu kadar ilişkili değildim. Halk
ekmeğin tarihi kadar, sosyal sorumluluğu da
kadrosu da ekmek kokusu da bir başkadır. Bu
yüzden bu işi ben çok sevdim. 

lBu göreviniz diğer işletmeciliğinizi olumlu-
olumsuz nasıl etkiliyor?
Her şeye olması gerektiği kadar zaman ayır-
maya çalışıyorum. 

lHalk Ekmek'i uluslarası çapta nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Marka bilinirlik açısından çok iyi durumdayız.
Biz göreve geldikten sonra halk ekmek bilinir-
likte ilk 500'e girdi. Bu bizim için önemlidir.
Bütçemiz 2021 yılında yaklaşık 500 milyon-
ken, 2022'de bütçemizi 800 milyon ve üstü
olarak tahmin ediyoruz. Yüzde 60 büyüme
sağlamayı düşünüyoruz. 

l2000'li yıllarda, Ak Parti hükümeti döne-
minde Halk Ekmek sanki garibanın, yoksulun
büfesi gibiydi. Ama bu algının son dönem-
lerde değiştiğini düşünüyorum. Bu konuda
katılıyor musunuz?
Bu iş tutma, vizyonumuz ve bakış açımızla
ilgili bir şey. Halk Ekmek sadece yoksu-
lun ekmeği değil, bilinçli tüketicinin ter-
cih ettiği bir ekmek olarak görüyoruz.
Biz bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. 

lNormal ekmek 3 lirayken halk
ekmek neden 1.25 kuruş? 
Aradaki fark nedir?
Biz kamu kuruluşuyuz. Bizim tekno-
lojik üstünlüğümüz var. Çoklu alım
yaptığımız için satın alma gücü-
müzden kaynaklı, satın alma ma-
liyet avantajımız var. Biz bir un
ihalesi açtığımızda bir anda 9
aylık unumuzu satın alabiliyo-

ruz. Bugünkü dalgalanmadan etkilen-
miyoruz. Çünkü unu 6 ay öncesin-
den almış olmamızdandır. 

lHalk Ekmek'in diğer ekmek-
lerden farkı nedir? Neden
halkımız fırınları tercih edi-
yor?
Arada fark yoktur. Bu
biraz ekmek tüketim alış-
kanlıkları, mahallesinde
doğrudan sıcak ekmek
alma alışkanlığı da olabi-
lir. Fırıncı esnafımıza da
haksızlık etmek istemiyo-
rum. Bugün 2 buçuk liraya
ekmek satan fırıncı para ka-
zanmıyor. Onların sıkıntıla-
rını da biliyoruz. Amacımız
onlara rakip olmak değil-
dir. İstanbul'da toplam
ekmek pazarındaki bizim
payımız yüzde 7 seviye-
lerindedir. Yani yüzde
7'sini biz karşılıyoruz.
Yüzde 93'nü fırıncılar
karşılıyor. Bizim
rakip olma gibi bir
şansımız yok. Şuan
dördüncü fabrika-
mızı yapıyoruz.
Belki bir gün sa-
dece Türkiye'de
değil, dünyaya
çeşitli gıda
ürünlerini
ihraç eden
bir marka
olacağız. 

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ
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İstanbul Halk Ekmek 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen 

Nama, Damga'ya konuştu. Halk Ekmek'in
piyasadaki eş değer ürünlerle arasında

yüzde 50 bir kalite farkı olduğunu belirten
Nama, “Yanımızdan geçemezler.
Halk Ekmek'in çok sadakatli bir 
kitlesi var. Bu yüzden halk kendi 

ekmeğine sahip çıkıyor” 
açıklamasını yaptı

HALK EKMEGINE
SAHIP CIKIYOR!

BUĞDAY İTHAL
EDEN BİR ÜLKE
HALİNE GELDİK

lŞuan ülkemizde döviz krizi yaşan-
makta. Halk Ekmek bu döviz spekü-

lasyonundan nasıl etkileniyor? Fiyat
politikasını nasıl belirliyor? Önümüz-

deki günlerde bu durumlara karşı ne tür
önlemler alıyorsunuz? 

Bir durum tespiti yapmak zorundayız. Tür-
kiye son 20 yılda ekilebilir tarım alanlarının

yüzde 30'unu kaybetti. Özetle üretim yapıl-
mıyor. Buğdayda da ithalata bağımlı hale

geldik. Türkiye'de üretilen buğday ekmeğe
yetmiyor. Buğday ithal eden bir ülke durumuna

düştük. Örneğin; 84 milyonluk nüfusumuzla, 1
buçuk milyarlık Çin nüfusundan daha fazla buğ-

day ithal ediyoruz. Bu kadar ithal eden bir ülkede
dolar iki katına çıkınca ekmeğin yükselmesini

hesap edememek mümkün değil. Buğdayı dolarla

aldığına göre ekmekte iki katına çıktı. Biz halk
ekmek olarak biz sosyal sorumluluk projesi bu ken-
tin dar gelirlerine karşı bir sorumluluğumuz var. Biz
asla kar gözetmeyeceğiz. Maliyetine ekmek ver-
meye ve ekmek üretmeye devam edeceğiz. Bu ma-
liyet yarın bizim için ne olur bilemiyoruz. Bugün 1
buçuk liraya sattığımız ekmeği ciddi bir zararla satı-
yoruz. Bu makasın zararı ileriki günlerde daha da
açılacak. 

lBu zararı nasıl tolere etmeyi düşünüyorsunuz? 
Yıl sonuna kadar ekmeğin fiyatına dokunmamaya
kararlıyız. Bu diğer ürünlerimiz içinde geçerlidir.
Zarar eden bir işletme değiliz. Ama normal ekmekte
zarar ediyoruz, ambalajlı ürünlerde kar ediyoruz. Bu
şekilde birbirine denk getiriyoruz. Ocak ayından iti-
baren bazı değişimler yapmak zorunda kalabiliriz. 

Özgen Nama kim-
dir? Bu göreve
gelmeden önce
neler yapardı ve
bu göreve nasıl

geldi?
İşletme fakültesi

mezunuyum. Girişim-
ciyim. Ticari hayatımda

faaliyetim birden fazladır.
En önemlisi yerel yönetici-

yim. Bunun içinde halkın so-
runlarını doğru tespit edip ve
bu sorunlara doğru yaklaş-
mak olarak görüyorum. Sayın
Başknanımız İmamoğlu da
Halk Ekmek'i önemsediği için
bizi de halka yakın gözlemle-
miş olmalı ki özellikle bu gö-
reve getirildim. Görev verildi
ve bizde en iyi şekilde yap-
maya çalışıyoruz. 

GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE 
YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

““Dezavantajlı
gruplara 

yönelik ciddi
çalışmalar 
yapıyoruz



D öviz kurunda yaşanan
artış, piyasalardaki
dengeleri de değiştirdi.

Evini satmak isteyenlerin kimi
tapu işlemlerinden dönerken,
kimi de ev ilanlarını geri çekti.
Gayrimenkul piyasasını değer-
lendiren Emlakjet CEO’su
Tolga İdikat, son 5 yılın en yük-
sek artış rakamının kasım
ayında yüzde 10 olarak gerçek-
leştiğini vurguladı. Kurdaki artı-
şın gayrimenkul piyasasında
hemen karşılık bulduğuna dikkat
çeken İdikat, “Normalde gayri-
menkulde kasım ve aralık ayları
biraz daha düşük sezondur ve
ocak ayından itibaren talep
artar. Biz şu anda konut arama-
larında da yüzde 10’a varan bir
artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor
ve artacağıyla ilgili de piyasada
ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla
alıcıda da ‘bu evi aldım aldım,
alamayacağım fiyatlar artacak’
gibi bir düşünce söz konusu.
Fiyat artışı olmasına rağmen
talep artmaya devam ediyor”
dedi. 

İstanbul'da 12’lik artış 

Emlakjet verilerini paylaşan İdi-
kat, en çok fiyat artışının göz-
lemlendiği ilin İstanbul
olduğunu belirterek, “Tüm Tür-
kiye’de gördüğümüz yüzde
10’luk artışa karşılık İstan-
bul’daki bu fiyat artışı yüzde 12
oranında. Hemen arkasından
İzmir geliyor. İzmir’de 1 ayda
yüzde 11’lik bir artış görüyoruz.
Ankara ve Antalya ise yüzde 7
artışlarla İstanbul ve İzmir’i
takip ediyor” diye konuştu.

Küçükçekmece’de 
15’lik artış

İstanbul’da merkez ilçelerden
kayış gözlemlendiğini ifade eden
İdikat, “Yeni yapılan, depreme
dayanıklı konutlar ve site yaşamı
arttığı için bazı bölgelere kayış
var. Küçükçekmece şu anda başı
çekiyor, sadece 1 ayda yüzde 15
oranında bir fiyat artışı gözlem-
liyoruz. Hemen arkasından da
Büyükçekmece geliyor, burada

da yüzde 13 oranında bir fiyat
artışı görüyoruz. Merkez ilçele-
rinden baktığımızda da bunları
Üsküdar takip ediyor. Üskü-
dar’da da yüzde 12 oranında bir
fiyat artışı gözlemliyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

İlandan çekiliyor

İdikat, “Ev sahipleri fiyatların
oturmasını beklediği için veya
ocak ayında daha da artacağını
ön gördüğü için ilanları biraz
çektiler. Şu anda portallara bak-
tığımızda satılık konutların
yüzde 12 oranında azaldığını
görüyoruz. 1 hafta içerisinde
ilanlar azaldı. Biz tapu işlemi es-
nasında bile mal sahibinin satış-
tan vazgeçtiğini duyuyoruz”
dedi.

Gayrimenkul önerisi

Hem oturum hem de yatırım
için gayrimenkulün doğru bir
ürün olduğunun altını çizen İdi-
kat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnşaat maliyetleri yüzde 40
oranında arttı. Üstüne üstlük
talep düşmüyor, nüfus artıyor,
yabancı talebi de çok fazla. Kur
artınca bu sefer gurbetçi dediği-
miz kesim de burayı yatırım
amacı olarak görmeye başlıyor
ve dolayısıyla talep azalmıyor.
Bütün bunlar birleştiğinde mali-
yet artıyor, arz düşük ve talep
fazla olunca ev fiyatları artacak-
tır. Fiyatların düşeceğiyle ilgili
önümüzde hiçbir veri yok. Ne
kadar beklerseniz fiyatların o
kadar artma ihtimali var.”

45’lik artış beklentisi

Gelecek dönemde döviz kuru-
nun enflasyona baskı yapacağını
düşündüğünü söyleyen İdikat,
“Kur enflasyona baskı yapacak-
tır ben önümüzdeki dönemde
yüzde 25’lerin olacağını düşü-
nüyorum. Aynı trend devam
ederse de konutlarda da en az
yüzde 40-45 oranında bir fiyat
artışı ön görüyorum. Bu artışlar
daha çok sitelerde, daha genç
binalarda daha da fazla olacak-
tır” diye konuştu. DHA 
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Dilek Bozkurt - Söyleşi
Neşe Mert - Dış Haberler
zeynep Vural - kültür, Sanat
zehra Çelİk - yaşam
yakup tezcaN - Spor
Fatih Polat - Merkez
osman köSe - Merkez
taylan DaşDöğeN - Merkez
Semanur Polat - Merkez
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Türk Türkiye’nin tanıtımı açısından
Türk dizilerinin çok önemli bir yere
sahip olduğunu söyleyen İrvül, özel-

likle pandemi sürecinde dünyada Türk dizileri-
nin izlenmesinde artış yaşandığını söyledi.
Mozambik’ten Vietnam’a Endonezya’dan Ko-
lombiya’ya dünyanın dört bir yanına dizilerini
ihraç eden Pastel Film, son olarak Güvercin dizi-
sinin ihracatını Orta Amerika, Peru, Ekvador,
Paraguay ve İspanya’ya gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen yapım
şirketlerinden Pastel Film, yurt

dışına dizi ihraç etmeye devam
ediyor. Konuyla ilgili konuşan 

Pastel Film CEO’su Efe İrvül, “Türk
dizilerine tüm dünyada büyük bir

ilgi var. Ürettiğimiz hemen hemen
her içerik dünyanın dört bir yanına

ihraç ediliyor. Kısa zamanda
kaliteli yapımlar üreterek dünya
çapındaki ihracatımızı arttırmayı

hedefliyoruz” dedi

Türk dizileri 
dünya çapında 

KONUT FIYATLARI
YUZDE 45 ARTACAK!

Mikro ihracata
başlayacağız
Minivanlarla Avrupa’ya 48-72 saat içinde 
teslimat sağlayan Naklico, Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de açtığı ofisiyle yurt 
dışı faaliyetlerini hızlandıracağını duyurdu.
Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, “Budapeşte’deki
ofisimizle Türkiye-Avrupa hattındaki varlığımızı
pekiştirmeyi ve AB içi lojistik faaliyetlerde aktif
pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. Yakında mikro
ihracat faaliyetlerine de başlayacağız” dedi

Türkiye  İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, ilk 10 aydaki ihracat geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 33,9 artarak 181 mil-

yar doları aştı. İhracattaki hızlı yükselişin yeni yatırımları
beraberinde getirdiğini belirten Naklico Kurucu Ortağı
Alper Par, “Minivan araç sahipleriyle yurt dışına ürün
göndermek isteyen şirketleri buluşturan Naklico olarak
sevkiyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Budapeş-
te’deki ofisimiz sayesinde Avrupa’daki müşterilerimizle
daha hızlı iletişime geçerek hizmet kalitemizi artıracağız.
AB bünyesindeki faaliyetlerimizi genişletmeye yönelik yatı-
rımlarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda oldukça kararlı bir
şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ti-
caret Bakanlığı’nın verilerine göre, e-ticaretin büyüklüğü
yılın ilk 6 ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde
75,6’lık artışla 161 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sipa-
riş adetleri yüzde 94,4 artışla 1,5 milyarı aştı. Küresel tica-
ret trafiğinden daha fazla pay almak isteyen şirketler,
mikro ihracata yönelmeye başladı. 

Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüzde 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga
İdikat ev almak için doğru zaman olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüzde 45 oranında artacağını söyledi

Konut talebinin daha çok büyük daire-
lere olduğuna dikkat çeken Tolga İdi-
kat, “Özellikle pandemiden sonra
3+1, daha yüksek metrekareli, bah-
çeli, teraslı balkonlu evlere yönelim
arttı. Yeni yapılan projelerde de bal-
konsuz ev göremezsiniz. Talep bura-

larda olduğu için
fiyat artışları daha da
sert. Bu yüzden in-
sanlar biraz daha çe-
perlere gitmek
zorunda kalıyorlar
yani merkezi ilçeler-
dense Küçükçek-
mece, Beylikdüzü,
Kartal, Pendik ve
Tuzla’ya doğru git-
meye başlıyor. Gebze

bile İstanbul’un bir ilçesi gibi düşünü-
lüyor. Ekonomik şartlarınıza göre
maalesef biraz daha küçük daireler
alınabiliyor. Daha önce 2+1’de yaşar-
ken şimdi balkonlu olsun ama 1+1
olsun diye bir geçişkenlik de var”
açıklamasında bulundu.
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Omicron virüsü
ekonomiyi sarsar
Yeni corona virüsü varyantı omicrona ilişkin endişeler ekonomide de kendini gösteriyor.
Goldman Sachs ekonomistleri kısıtlamaların gelmesi ve tedarik zincirlerinin sıkıntıya
girmesi durumunda büyümenin ve canlanan talebin olumsuz etkileneceğini belirtti

Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün duyur-
duğu yeni corona

virüsü varyantı omicron,
dünya ekonomisinin 2022’de
toparlanmaya başlayacağına
dair iyimser umutlara yeni bir
darbe indirdi. Geçtiğimiz
hafta borsaları sarsan yeni
varyant, zayıf talep yerine en-
flasyona odaklanma yönün-
deki planları da baltalayabilir.
Olası seyahat kısıtlaması da
tatil sezonu öncesinde ekono-
mik faaliyete büyük darbe in-
direbilir.

Yeni tahminler

ABD merkezli yatırım bankası
Goldman Sachs analistleri,

yeni varyant endişeleri piyasa-
ları sarsarken olası senaryolar
üzerinde tahminlerini yeniledi.
En kötü senaryoda, mutasyo-
nun halihazırda sıkıntıda olan
tedarik zincirlerini tehdit et-
mesi, canlanan talebe zarar
vermesi ve büyümeyi felç eden
karantinalara geri dönüşü te-
tiklemesi bulunuyor.

Büyüme düşecek

Goldman Sachs ekonomistleri
yeni varyantın yaratabileceği
çeşitli etkilere dayanan dört
farklı senaryo geliştirdi. Omic-
ronun deltaya göre daha hızlı
yayılması durumda Goldman
ekonomistleri 2022 ilk çeyrek
küresel büyümesinin yaklaşık

2,5 yüzde puan gerileyerek
yüzde 2'ye düşmesini bekliyor.
Aralarında Jan Hatzius'un da
bulunduğu ekonomistler bu
senaryoda 2022 geneli için ise
önceki tahminlerine göre 0,4
yüzde puan düşüşle yüzde 4,2
büyüme tahmini yaptı.

Ekonomiye zarar verir

Goldman hastaneye yatışların
artırması durumunda ise kü-
resel büyümenin daha ağır
zarar göreceğini, enflasyon et-
kisinin ise muğlak olacağını
duyurdu. Bundan sonra ne
olacağı ise bilim insanlarının
yeni corona virüsü varyantı
hakkında keşfettikleri ile 
belirlenecek.

Altın fiyatları 
ne durumda?
Altının ons fiyatı, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü
1.793 dolardan işlem görürken kapalı çarşı
fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 730
TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.923 TL

Türkiye  Altın fiyatları, aşıya dayanıklı olabi-
leceği düşünülen Omicron varyantına dair en-
dişelerin güvenli liman olarak görülen altının

çekiciliğini artırmasıyla yükseldi. Altının spot pi-
yasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artarak

1,793.72 dolara yükseldi. ABD Altın va-
deli işlemleri yüzde 0.4 artarak 1,793.2
dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 723 TL, satış 730 TL.

Geçen hafta gram altının satış değeri 661 TL.
71 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 7.320
TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1184 TL, satış 1208 TL. Geçen hafta
çeyrek altının satış değeri 1093 TL. 115 TL yükseliş ger-
çekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.875 TL, satış 4.923 TL. 



C umhurbaşkanı Erdoğan,
Türkmenistan dönüşü
uçakta gazetecilerin soru-

larını cevaplandırdı.  Türk Devlet-
leri Teşkilatı’nın dünyada
oluşturduğu yankıyı değerlendiren
Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı
olarak liderler bazında Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası’ndaki zirvemiz üst düzeyde ger-
çekleşmiş olan bir toplantıydı. Türkmenistan’da
da Sayın Berdimuhamedov liderleri üst düzeyde
toparlayabilme başarısı gösterdi. Burada bir şeyi
özellikle vurgulamam lazım. Küresel dünyada özel-
likle işbirliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanış-
manın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır.
Bunlar pek olağan buluşmalar değil ama biz ham-
dolsun bu dönemde bunu başarabildik. Türk Cum-
huriyetleri’nin hepsi liderler olarak buradaydılar.
Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel
bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları
atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlen-
mesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir
oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar
tabi bizim için hakikaten gurur vesilesi oluyor. 2013
senesinde benim bir ifadem vardı, “21’inci yüzyıl Tür-
kiye’nin yüzyılı olacak” demiştim. Bu aynı zamanda
tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edecekle-
rinin bir ifadesiydi. Biz bunu şu anda yakalamış vazi-
yetteyiz. Liderlerin bu noktada önemli bir konumu
var. Türkmen kardeşlerimiz bizler için ayrı bir anlam
taşıyor. Bizlere olan muhabbetleri çok çok farklı. Tür-
kiye’ye karşı muhabbetleri çok çok farklı. İnşallah bu
bir vesiledir ve bu vesileyle de ticaret hacmini 5 milyar
dolara çıkartabileceğimiz bir Türkiye-Türkmenistan
ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır”
dedi. 

Bizim tavrımız belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hem Rusya hem Ukrayna
ile iyi ilişkileri olan Türkiye arabuluculuk rolü oynaya-
bilir mi?” sorusuna ise “Burada bizim tavrımız belli.
Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım
olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasın-
dan yanayız. Dost Rusya’yla ve özellikle Sayın Pu-
tin’le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar
görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge
savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge
barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürü-
sün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi
arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendile-
riyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna’yla
gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek inşal-
lah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olma-
sını isteriz” cevabını verdi. 

Oyunlara prim vermedik

Hayata geçirilen yeni ekonomi modeli hakkında da
açıklamada bulunan Erdoğan, “İktidara geldiğimiz ilk
günden itibaren, belki de tarihimizde ilk kez kendi ihti-
yaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun
bir ekonomi politikası izledik. Buna da aynı kararlılıkla
devam ediyoruz. Yani biz ekonomik olarak da bağım-
sızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça, içeri-
den dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle,

ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık.
Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik.
Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur,
Faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme
yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat
hep önceliğimiz oldu. Felaket tellallarına, mandacı ik-
tisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedef-
lerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu ülke bizden
önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde
oranlarla, yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda bı-
rakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak ba-
ğımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata
geçiremez. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştı-
ğınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı
koyacak dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edi-
lirsiniz. İşte biz ülkemizi bu durumdan kalıcı olarak
kurtarmak için son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi
irade ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
sayesinde bu mücadeleyi gösterebilecek dirayete, im-
kana kavuştuk” açıklamasını yaptı. 

Faturayı millet ödedi

“Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulun-
mayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının
oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım,
istihdam ve üretimle çözeceğiz” diyen Erdoğan, “Bü-

yüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. Şunu çok
açık net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk
günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük
faizdir ve bir de faiz-Enflasyon ilişkisini ben devamlı
“faiz sebep, enflasyon neticedir” diye işlemişimdir. Bu
tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunu-
yorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi
tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte
bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim
varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir.
Tabi burada bazıları bunun tam aksini savunuyorlar.
Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu sa-
vunuyorlar. Peki öyleyse dünyaya şöyle bir bakalım; şu
anda küresel ekonominin egemen olduğu dünyada
acaba enflasyon sebep, faiz netice midir; yoksa faiz mi
sebep, enflasyon mu neticedir? Şu anda işte Ame-
rika’da enflasyonun geldiği nokta ortada. Avrupa’da
enflasyonun geldiği nokta ortada. Şu anda da ben
yine iddiamdayım. Son dönemlerde ülkemizde bu ko-
nuyla ilgili yapılan spekülasyonlar var. Burada en
önemlisi, hatırlayın geçmişte Türkiye’de gecelik faizle-
rin 7 bin 500’lere vardığını gördük. O dönemde ikti-
darda CHP vardı. CHP’nin olduğu bir dönemin
faturasını bu millet ödedi. Tabi şimdi 18 yaş altı genç
kesim, genç kuşak bunları yaşamadı ama bunları biz
yaşadık, gördük” ifadelerini kullandı. 
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FAİZ LOBİLERİ 
KUDURUYOR

TEKNOFEST KUŞAĞINA 
İHTİYACIMIZ VAR
AÇIKLAMALARININ sonunda Z kuşağına mesaj veren Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim Teknofest kuşağına ihti-
yacımız var. Teknofest kuşağı zekalarıyla, teknolojik ve bilimsel
çalışmalarıyla şu anda çok ciddi bir yarış içerisinde ve maşallah
her tarafı duman ediyorlar. Teknofest’in Azerbaycan’da da
önemli bir programı olacak. Samsun’da da bir program var.
Teknofest’i özellikle devam ettireceğiz. Şu nokta da çok çok
önemli; biz geldiğimizde seçme ve seçilme yaşı 30’du. Biz bu
seçme ve seçilme yaşını önce 25’e, sonra 18’e indirdik. Gençleri
düşünen, gençlerle
yatıp gençlerle kalkan
parti AK Parti’dir.
Niye bizden önce 25
ve 18 yaş grubu gün-
deme gelmedi? Biz
getirdik. Bütün belge-
ler, tarih her şey or-
tada. Çünkü bizim
hareket merkezimiz
şuydu; bizim ecdadı-
mız Fatih İstanbul’un
fethini 21 yaşında ger-
çekleştirdi. Bu milletin
büyükleri 20’li yaşla-
rında büyük bir Fetih
gerçekleştiriyorsa bu
milletin tevarüs ettiği
emanetle biz Allah’ın
izniyle her işi başarı-
rız” dedi. 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gecelik
faizlerin 7 bin 500’lere vardığı döne-
min faillerinden olduğunu hatırlatan
Erdoğan, “Hatırlayın Bay Kemal
grup konuşmalarında “faizi 1’e indi-
rin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz”
dedi. Bir insan akşam sabah bu şe-
kilde bir değişiklik gösteremez.
“Faizi 1’e indirin, biz de gelip sizi
destekleyeceğiz” diyeceksin, ondan
sonra da kalkıp şimdi de faiz indiri-
mine tepki göstereceksin. Tayyip Er-
doğan’ın böyle zikzakları yok.
Tayyip Erdoğan, zaten en başından
beri düşük faizden bahsediyor ve

“Bu faiz inecek” diyor. Ben hiçbir
zaman faizin yükseltilmesini savun-
madım, savunmuyorum ve savun-
mayacağım. Farklı düşünenler de
çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktada-
dır. Asla bu konudan taviz vermem.
Çünkü bu benim aynı zamanda de-
ğerler silsilesi içindeki yapımdır.
Bundan taviz veremem ve vermeye-
ceğim. Bu şekilde gidişle de biz bu
işi başaracağız. Göreceksiniz enflas-
yon inşallah seçim öncesi nerelere
düşecek; çok açık net bütün delille-
riyle her şeyiyle ortada. Çünkü faiz
lobileri kuduruyor” diye konuştu. 

YAKINDA açıklanması beklenen
asgari ücret hakkında açıklama-
larda bulunan Erdoğan, “Görüş-
melerin akışına göre inşallah biz
de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz.
Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma
gibi bir durumla karşılaşacağımızı
da zannetmiyorum. Biz alt gelir
grupları başta olmak üzere milleti-
mizin bütün kesimlerinin hayat
şartlarını iyileştirmek için müca-

dele ediyoruz. İstenmeyen du-
rumların oluşmasını engelle-
mek için elimizdeki araçları
kullanırız. Kimsenin mağ-
dur olmasına müsaade et-
meyiz” dedi. Bazı ürünlerin
piyasada bulunmadığının
sorulması üzerine Erdoğan,
“Bu konuyla ilgili başta Ti-
caret Bakanlığımız gerekli
tedbirleri alıyor, adımları

atıyor. Bu tür stokçuluğun yapıl-
ması kesinlikle yasaktır. Örneğin
şekerle ilgili yapılan açıklamaların
ardından Tarım ve Orman Bakan-
lığımız depolarda ne kadar şeker
olduğunu oralarda göstermek su-
retiyle herhangi bir sıkıntının ol-
madığını çok açık net ortaya
koydular. Böyle bir sıkıntı yok” ifa-
delerini kullandı. 
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Avcılar Üniversite Mahalle-
si Firüzköy Bulvarı üzerin-
de yer alan Firuze Konak-

ları sakinleri, sitenin hemen arka 
caddesinde yer alan Örboy Tekstil 
Fabrikası’nın havaya saldığı du-
mandan ve kötü kokudan şikayetçi 
oldu. Konuya ilişkin İstanbul 
Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 
almış olduğu; “Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi (ÇED) gerekli de-
ğildir” şeklindeki kararı eleştiren 
site sakinleri, İstanbul Valiliği’ne 
dilekçe yazmaya başladı. Ciddi bir 
mağduriyet yaşadığını kaydeden 
vatandaşlar, “Bu fabrika yüzünden 

maalesef duman solumak zorunda 
kalıyor ve kötü bir kokuya maruz 
kalıyoruz. Söz konusu vahametin 
bir an önce önüne geçilmesi ve 
konuya ilgili detaylı bir inceleme 
yapılıp, yeni bir karar verilmesini 
talep ediyoruz. Hepimizin sağlığı 
tehlikede” dedi.

Bu havayı solumak istemiyoruz
Binden fazla insanın yaşadığı site-
nin böylesi kirli bir havaya maruz 
bırakılmasının kabul edilemez 
olduğunu kaydeden vatandaşlar, 
“Biz bu kirli havayı solumak is-
temiyoruz. Hepimizin çoluğu ço-
cuğu var. Sitenin içinde yürüyüş 

yaparken, balkonda otururken 
dahi maalesef dumana ve kötü 
kokuya maruz kalıyoruz. Çoğu 
komşumuz kötü koku nedeniyle 
dışarı dahi çıkamıyor” dedi. Öte 
yandan Firuze Konakları Site Yö-
netimi de konuyla ilgili site sakin-
lerinin taleplerini desteklerken, 
vatandaşların İstanbul Valiliği’ne 
dilekçe yazmasına önayak oldu. 

Defalarca şikayet edildi
Örboy Tekstil Fabrikası’na iliş-
kin şikayetler ise sadece Firuze 
Konakları sakinlerine ait değil. 
Bölgede oturan diğer vatandaş-
lar da duruma tepkili. Uzun 

zamandır Firüzköy’de oturdu-
ğunu ve söz konusu fabrikayı 
defalarca şikayet etmelerine rağ-
men hiçbir sonuç alamadıklarını 
vurgulayan Şevki Yılmaz, “Bu 
fabrikanın bacasından kiremit 
rengi duman çıkıyor. Etrafa yay-
dığı koku ve duman tahammül 
edilebilir gibi değil. Geçmişte de 
çokça şikayet ettik ama hiçbir 
sonuç alamadık. Sokakta sigara 
içmenin bile yasak olduğu bir 
zamanda böyle bir şeye nasıl mü-
samaha gösterilebilir anlamıyo-
ruz. Burasının denetlenip, ÇED 
raporu hazırlanmasını istiyoruz” 
diye konuştu. 

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

2 16 TEMMUZ 2021 CUMA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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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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Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

GÜNDEM

Güngören’de Resul
Aydemir rüzgarı

Hayat kurtaran doktor

Güngören Belediyesinin düzenlediği 
Kültür Sanat sezonu etkinlikleri kapsa-
mında Genç Osman Kültür Merkezi’nde 

Resul Aydemir sahne aldı
GÜNGÖREN Belediyesi’nin 
düzenlediği Kültür Sanat sezonu 
etkinlikleri kapsamında sanatçı 

Resul Aydemir, Genç Osman Kültür 
Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Kon-
sere gelen vatandaşlar doyasıya eğlen-
di. Güngören halkı, şarkılara hep bir 
ağızdan eşlik etti. Konsere, Güngören 
Belediye Başkanı Bünyamin Demir’de 
katıldı. Burada konuşma yapan Demir, 
Resul Aydemir’i televizyonda dinledi-
ğini, “Çocukluğum” isimli şarkısı ise 
kendisini çağrıştırdığını söyledi. Sanatçı-
nın işini ahlak zeminiyle yaptığını ifade 
eden Demir şöyle konuştu: “Ben Resul 
kardeşimi Güngören ve Bağcılar’da 
çocukluğum geçti şarkısını ilk tele-
vizyonda dinlediğimde hemen benim 
çocukluğumda ki arkadaşlarım bana 
mesaj atmaya başladılar. Bizim hikaye-
mizi anlatıyor dediler. Bizim hayatımız 
çocukluğumuz Güngören ve Bağcılar’da 
geçti. Söylediği her kelime içimize 
işledi. Resul kardeşimizi çok seviyorum. 
Ayrıca seviyoruz çünkü bu işi bir başka 
boyutuyla yapıyor. Ahlak zeminiyle ya-
pıyor. Bizim değerlerimizle çatışmadan 
kavga etmeden çocuklarımızın ahlakını 
bozmadan yapıyor. İyi ki geldi.”

Avcılar Üniversite Mahallesi’nde yer alan Firuze Konakları’nın sakinleri, sitenin arka caddesinde yer alan 
Örboy Tekstil Fabrikası’nın çevreye saldığı dumandan ve kötü kokudan rahatsız. Konuyla ilgili valiliğe dilek-

çe yazan site sakinleri, “Hepimizin sağlığı tehlikede. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz” dedi

Arnavutköy Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim verecek 
Çocuk Atölyesi’ni hayata geçirdi. 4-12 yaş arası çocukların 

eğitim alacağı atölyede, ücretsiz eğitimler verilecek

SSiiTE SAKTE SAKiiNLERNLERii  
DUMAN SOLUMAKDUMAN SOLUMAK
iiSTEMSTEMiiYOR!YOR! ANIL BODUÇANIL BODUÇ

Avcılar Firuze Konakları’nda oturan vatandaşlar, 
tekstil fabrikasının etrafa yaydığı kirli hava nede-

niyle nefes alamaz hale geldi. Şikayetlerini dile ge-
tiren site sakinleri, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

FABRIKANIN etrafa yaydığı kirli hava 
nedeniyle dertli olan bir başka vatandaş 
ise Arzu Karatay. Şikayetvar isimli inter-
net sitesi üzerinden şikayetini dile getiren 
Karatay, “Bu havayı solumaktan her gün 
ciğerlerimiz ölüyor. Bir değil iki kere iki de-
ğil üç kere şikayet ettik. Yine hiç kimse bizi 
ciddiye alıp bu konuyla ilgilenmedi. Artık 
bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bıktık” 
ifadelerini kullandı.

Ciğerlerimiz ölüyor!Ciğerlerimiz ölüyor!
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ARNAVUTKÖY Beledi-
yesi son olarak çocuklara 
özel faaliyetlerin olacağı 

Çocuk Atölyesi’ni hizmete aldı. 
Arnavutköy Belediye Başkanı 
Haşim Baltacı’nın seçim be-
yannamesin de yer alan çocuk 
atölyesi, pandemi döneminde 
çalışmaları yapılarak tamam-
ladı. Seçim vaatlerini bir bir 
yerine getiren Başkan Baltacı, 
kısa sürede tamamlanan çocuk 
atölyesini miniklere armağan 
etti. Arnavutköy Belediye Baş-
kanı Haşim Baltacı: “Atölyemiz 
çocuklarımıza aileleriyle farklı 
branşlarda etkinlik yapma 
imkânı sunuyor. Çocukların 
eğlenerek öğrenmelerini aynı 
zamanda dinlenmelerini hedef-
liyoruz. Şehir hayatında anne 
ve baba çocuklarıyla etkin bir 
şekilde vakit geçiremeyebiliyor, 
burada kaliteli vakit geçirsinler 
istedik. Atölyede çocukların 
severek faydalanacağı birçok 
oyun ve etkinlik var. Çocuk-
larımızın gelecek hayatında 
becerilerini geliştirecek daha 

verimli hale getirecek, keşfe-
demedikleri yönlerini ortaya 
çıkaracak birçok alanda atölye 
çalışmamız olacak, çocukları-
mıza hayırlı olsun” dedi.

Çocukların gelişimine 
katkı verecek
Teknoloji çağı ve çocukların 
dijital ortamlarda çok fazla 
zaman geçirmekle birlikte 
çocuklarda dikkat dağınıklı-
ğı, algısal bozukluk ve farklı 
alışkanlıklara yönelme çocuğu 
gerçek dünyasından alıkoya-
rak içine kapanık bir kişiliğe 
bürünmesi gibi ciddi sorunlar 
ortaya çıkmasıyla harekete 
geçen Arnavutköy Belediyesi; 
çocukların maddi ve manevi 
gelişimine katkı sağlamak için 
Çocuk Atölyesi’ni kurdu.

Ücretsiz hizmet verilecek
AVLU34 alışveriş merkezi içe-
risinde bulunan Çocuk Atölyesi 
vereceği eğitimlerle çocukların 
teknolojinin zararlı alışkanlık-
larından uzak durmasını, ken-
dine güvenen, paylaşmayı bilen, 
takım ruhu gelişen, hayal gücü 

ve iletişim becerisi kazanan, 
sorumluluk sahibi kendisine ve 
çevresine saygılı bireyler yetiş-
mesine katkı sağlamayı hedef-
liyor. Çocuklar için, Sanatsal, 
bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihin-
sel gelişimine katkı sağlayarak, 
kişisel beceriler kazandırma 
amacı ile planlanan atölye 4-12 
yaş aralığındaki tüm çocuklara 
ücretsiz hizmet verecek.

Çocuk atölyeleri 
çok sevilecek

Atölyede, çocuklar ilgi ve yete-
neklerini keşfedecekler. Aynı 

zamanda bilgiyi, düşünceyi ve 
hayali doğru şekilde organize 
ederek hem eğlenceli hem de 
kaliteli vakit geçirebilecekler. 
Çocukların ebeveynleri ile 
birlikte zaman geçirebilmeleri 
için “Ebeveyn-Çocuk” Atöl-
yelerine ağırlıklı olarak yer 
verilecek. Bu sayede çocuk 
ve aile arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi amaçlanacak. 
Bununla birlikte çocuklar ve 
aileleri için belirli zamanlarda 
psikologlarımız tarafından 
psikolojik danışmanlık hizmeti 
de verilecek.

YAKUP TEZCAN

ARNAVUTKÖY 
çocukların yanında

TÜRK Hava Yollarının (THY) İstanbul-An-
talya seferini yapan tarifeli uçağında kalp krizi 
geçiren yolcuya ilk müdahaleyi yapan doktor-
lardan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 
meslektaşlarıyla beraber hayat kurtardıkları 
için çok mutlu olduğunu söyledi. Önceki gün, 
İstanbul’dan Antalya’ya giden THY uçağın-
da yolculardan Salih Uyguner sefer sırasında 
rahatsızlandı. Durumunu kabin ekibine bildi-
ren yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması 
üzerine kaptan pilot anonsla uçakta doktor 
olup olmadığını sordu. Anons üzerine bir 
kongreye gitmek için uçakta bulunan 4 doktor 
kalp krizi geçiren yolcunun yanına gitti. Duru-
mu giderek ağırlaşan yolcuya doktorlar hemen 
müdahale etti. Kaptan pilot, bu sırada Antalya 
Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile 
irtibata geçerek hastanın durumu hakkında 
bilgi verdi ve uçağın park yerine ambulans 
istedi. Uyguner, uçağın Antalya Havalimanı’na 
inişinin ardından ambulansla 
götürüldüğü hastanede teda-
vi altına alındı. Bir kongreye 
gitmek için bulunduğu uçakta 
rahatsızlanan yolcuya müdaha-
le eden doktorlar arasında yer 
alan Medipol Mega Üniversite 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Akkoyunlu, 
yaşananları anlattı.



İ stanbul'un Anadolu yakasında yer alan
470 bin nüfuslu Kartal ilçesinin adının
bildiğimiz ‘kartal’dan değil de ilk defa

sahilde balık avlamak için gelip buraya yerle-
şen "Kartelli" isminde bir balıkçıdan aldığını bi-
liyor muydunuz?

Ben de yeni öğrendim.
Kartal, Bizans İmparatorluğu döneminde

Kartalimen isminde bir balıkçı köyüymüş.
Bugün; doğusunda Pendik, batısında Mal-

tepe, kuzeyinde Sultanbeyli ve Sancaktepe il-
çeleri, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrili
olup, 20 mahallesi, 38,54 kilometrekare alana
sahip, İstanbul' un en yüksek tepesi olan 573
mt yüksekliğindeki Aydos Dağı’nı da içinde bu-
lundurmakta.

Verimli topraklara ve yeraltı memba sula-
rına sahip Kartal, 8.53 km sahili, Aydos Or-
manı, Dragos Tepesi ve Adalar'a yakın olması
ile bir çok özelliği içerisinde barındırmakta.

Bu yazımızda Kartal Belediyesi uzaktan
nasıl görünüyor, Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel’den neler bekleniyor dile getirmeye
çalışacağız.

***
Şunu çok net söyleyebiliriz ki; ne yazık ki si-

yasi çekişmeler ve döngülerden Kartal’da
olumsuz etkilenerek nasiplenen kentlerimizden
birisi olmuş.

29 Mart 2009 seçimleri öncesine kadar ik-
tidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi yöne-
timinde olan gerek yerel belediye, gerek İBB
gerek ise hükümet elinden geldiğince Kartal’ın
elinde bulundurduğu olumlu özellikleri çevre il-
çelere parsellemeyi başarmış.

Kocali’den İstanbul merkeze doğru geldiği-
nizde tercihini sağ siyasi partilerden yana kul-
lananların aksine Kadıköy, Maltepe, öncesi ilk
Kartal sizleri karşılıyor.

Daha önce Pendik’i de doğuran Kartal
sonra zaman içerisinde Maltepe, Sancaktepe,
Sultanbeyli gibi ilçeleri de vermesine rağmen
dimdik ayakta kalmayı başardı.

***
2009-2019 arası Dr. Altınok Öz aslında ba-

şarılı bir belediye başkanlığı performansı ser-
gilese de Muharrem İnce’den yana tavır
alması adaylığına mal oldu.

Daha önce CHP’den belediye meclis üyesi
olan Gökhan Yüksel 2019’da CHP’nin adayı
olarak yüzde 51,17 ile seçilmeyi başardı.

Hemen yanı başında Kadıköy’e yakın olma
avantajı ile de Kartal’a rağmen daha elverişli
ve ilgi uyandıran bir ilçe olan Maltepe’nin 
aksine Kartal neden geride kalmış gibi 
görünüyor.

Nüfusa baktığınızda eşit gibi, yıllık belediye
bütçesine baktığınızda eşit gibi (2020 yılı 545
milyon 2021 yılı 650 milyon oldu her iki bele-
diyede) o halde sorun nedir dersiniz?

Sanırım ilk akla gelen sorun Kartal’ın 
kendisi değil çevre ilçelerinden kaynaklı 
problemler.

Nasıl çekim merkezi olur?

Bu çağda bir kentte en çok çekim merkezi
oluşturan etkenler nedir dersini?

Ben sayayım.
Üniversite.
Turizm.
Alışveriş.
Ve tabi en çok da insanların günübirlik 

eğlenecekleri, vakit geçirecekleri, yaşamdan
zevk alacakları ortamların ve olanakların 
bulunması.

Kartal’a baktığımızda içerisinde üniversite
var mı?

Turizm adına yerli yabancı turistleri çekebi-
lecek alt yapısı, eğlence ortamı, alışveriş 
olanakları var mı?

Bence Gökhan Yüksel başkan ve ekibinin
önce bunlara bakması gerekiyor.

*
Kartal geçmişte aşırı sol düşünceye sahip

insanların daha çok barındığı İstanbul ilçeleri-
nin başında gelmekte.

İlçede, Erzincan, Sivas, Diyarbakır, Tunceli
nüfusu ağırlıkta.

Özellikle Diyarbakır Silvan nüfusuna sahip
olanlar ilçenin gerek balıkçı ticaretini gerek
eğlence mekanlarını gerek ise birçok alışveriş
mekanlarını elinde bulundurmakta.

Erzincan kökenli olanlar daha fazla olma-
sına rağmen Silvan kökenliler ilçede daha çok
ağırlığa sahipler.

Kartal aynı zamanda Ermeni Rum kasabası
olma özelliğine de sahip.

İlçede bulunan kiliseye özellikle Yunanlıla-
rın ilgisi devam etmekte.

Bir zamanlar Kartal’da yaşayan bir tiyat-
rocu ‘Kartal dünyanın en güzel bataklığıdır’
dermiş.

Düşünün adam hem ‘bataklık’ diyor hem de
‘en güzel’ diye ekleme yapıyor.

Hani demek istiyor ki; bir bataklık ne kadar
güzel olabilir? Bir bataklık düşünün ki insan-
lar buraya batmış ama aynı zamanda burayı
terk etmek istemiyor.

Bu sözden sizler ne çıkardınız bilmiyorum
ben şunu çıkardım; bir köyümüz vardır her bi-
rimizin ya da bir köy evimiz. O köy evi salaştır,
köhnedir, kirlidir, kırık döküktür.

Ancak o köy evinde yaşarsak biz mutlu 
oluyoruz.

Orayı özlüyoruz.
Orada hoş vakit geçiriyoruz.
Bence bu tiyatrocu üstat da demek istemiş

ki; Kartal çevre ilçelere rağmen çok fazla özel-
liğe sahip olmasa da bizler bu ilçeyi böyle sevi-
yoruz ve biz böyle mutluyuz…

***
Tabi Kartal’ın önünde daha uzun yıllar var.
Türkiye’nin en genç belediye başkanı 

görevde.
Gençlik merkezleri, kadın dayanışma mer-

kezleri açan Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel şimdi de kültür ve sanat adına atılımlar
yapmayı planlamakda.

2021 yılında önemli bir kitap fuarı 
gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en çok tanınan yazarları, gaze-
tecileri, simaları bu fuarda kitap imzaladı.

Buna benzer faaliyetlerin ve hizmetlerin
artması gerekiyor.

***
Bir çok ilçelerimiz gibi Kartal’ın da en ön-

celikli sorunu işsizlik.
Genç nüfusa sahip ilçede her gün kayma-

kamlık ve belediyenin yolunu aşındıran işsiz
gençler iş istemekte.

Belediye kariyer merkezi ile ciddi anlamda
bir çalışma başlatmış.

Bu ay İBB kariyer merkezi 30 kişiye iş bu-
lurken Kartal ilçe kariyer merkezi 48 kişiye iş
bulmuş.

Ayrıca iş bulmakla kalmayıp bir de bu işe
başlayanları takip merkezi de oluşturmuş Kar-
tal Belediyesi.

*
İçerisinde sahil bandı yanı sıra, metrosu,

treni, deniz ulaşımı, marmarayı, bulunduran
Kartal’ın önü açık diyebiliriz.

Yeter ki öz kaynaklarını doğru kullansın, il-
çede sükûnet ve huzur hakim olsun, gençleri,
kadınları, erkekleri ilçenin enerjisine inansın.

İlçenin olanaklarına inansın.
Sonuçta belki yeni ilçe ve kentler daha

cazip gibi görünseler de o ilçelerde bulunma-
yan ve sonsuza kadar kaybetmeyecekleri tarih-
leri vardır köklü ilçeleri.

Değerleri vardır.
Ne diyelim?
Şansın ve bahtın açık olsun Kartal…

Kartal dünyanın 
en güzel 

bataklığıdır!
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Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1

E senyurt'ta bir anda esen şiddetli lodos
caddedeki onlarca kişiye zor anlar ya-
şattı. Çatı ve dükkan tabelaları caddeye

savruldu. Kaçmaya çalışanlar rüzgarın da etki-
siyle yere düştü. Bazı kişilerin hafif yaralandı.
Silivri'de de lodos etkili oldu. Çok sayıda
apartmanın kiremitleri yola düşerken, 4 katlı
bir apartmanın çatısı da araçların üzerine
düştü. Beylikdüzü’nde bulunan Marport Li-
manı’nda Liberya bayraklı 270 metre boyun-
daki MSC ALICANTE isimli konteyner
gemisi baş taraftan karaya oturdu. Bağcılar'da
site içinde bulunan kafenin çatısı şiddetli lodos
nedeniyle tamamen uçtu. Güvenlik kamerası
tarafından kaydedilen olayda 2 kişi yaralandı,
6 araç hasar gördü.

TIR'ın üstüne devrildi

Esenyurt Kıraç Mahallesi'nde lodos nedeniyle
bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yü-
rüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4

kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık
ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Çatalca - Büyükçekmece
istikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde
bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nede-
niyle devrildi.
Avcılar Ambarlı Limanı'ndaki konteynerler
park halindeki bir TIR'ın üstüne devrildi.
Lodos nedeniyle istif halinde bulunan kontey-
nerlerin devrilmesi üzerine TIR'ın kupa bö-
lümü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çatının altında kaldı

Esenyurt ve Sultangazi'de binanın çatısı yol-
dan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altında
kalan iki kişi hayatını kaybetti. Esenyurt Bağ-
larçeşme Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın ça-
tısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o
sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şan-
ver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran
kadın, çatının altında kaldı. Şanver, ağır yaralı

olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver kaldı-
rıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan
olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı
Ali Deli, "Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz ha-
yatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür
kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini
üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca
sağ salim çocuğu çıkardık" dedi.

Saat kulesi parçalandı

Çatalca'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen
saat kulesi parçalandı. İstanbul’da etkili olan
şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Te-
pesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak
uçtu. Avcılar Firuzköy’de bir iş yerinin bahçe-
sinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli
varken uçtu.
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş
için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle
iniş yapamayarak pisti pas geçmek zo-
runda kaldı. DHA

Meteoroloji'nin
uyarıları sonrası
İstanbul, Bursa, 
Kocaeli, İzmir 
olmak üzere pek 
çok ilde şiddetli
fırtına etkili oldu.
Rüzgarın hızı 
130 kilometreye 
çıktı. İstanbul ve
Zonguldak'ta fırtına 
5 can aldı. Esenyurt
ve Sultangazi'de 
rüzgar nedeniyle
kopan çatıların 
üzerine düştüğü 
iki kadın 
hayatını kaybetti. 
Esenyurt'ta hayatını
kaybeden Elif
Şanver'in çocuğunu
kurtardığı ancak
kendisinin
yaşamını yitirdiği
öğrenildi

LODOS 5 
CAN ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana
kadar yapılan incelemelerde lodos
nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 9 kişi-
nin de yaralandığını açıkladı. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada incelemelerin
sonuçları şu şekilde belirtildi:
“Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi
üzerinde bulunan bir iş yerinin çatı-
sından kopan çatı malzemelerinin o
sırada yoldan geçen 1 kadın ve ya-
nında bulunan çocuğunun üzerine
düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu
çocuk hafif yaralanmış, kadın ise
ağır yaralı olarak kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Sultangazi

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan
bir binanın çatısını onarmak için en
üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan
kopan kalas parçasının başına isa-
bet etmesi sonucu yaralanmış, has-
taneye kaldırılan kadın yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kay-
betti. Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi,
Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüp-
sultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de
ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları
sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda
araçta maddi hasar meydana geldi.
Oluşan kazalar sonucunda top-
lamda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si
çocuk 9 kişi yaralandı.”

ANNE ÖLDÜ ÇOCUK YARALI

İBB, etkili olan lodos nedeniyle 4
kişinin öldüğünü, 33 çatının uçtu-
ğunu, 192 ağacın devrildiğini,
232 tehlike arz eden parçanın
düştüğünü, 52 trafik ışığı ile yön
tabelasının devrildiğini ve 12
aracın hasar gördüğünü açıkladı.
İBB'nin açıklaması şöyle: "İstan-
bul'da etkili olan lodos fırtınası
ve şiddetli yağış nedeniyle; 33
çatı uçtu, 192 ağaç devrildi, 232

tehlike arz eden parça düştü, 52
trafik ışığı ve yön tabelası dev-
rildi, 12 araç hasar gördü. Teyak-
kuzda olan İBB Ekipleri, olaylara
hızla müdahale ediyor. Fırtına
toplu ulaşım araçları ile trafiği de
olumsuz etkiliyor. 15 Temmuz
Köprüsü'nde trafik kontrollü ola-
rak tek şeritten sağlanırken, bazı
raylı sistem seferleri ile deniz
ulaşımı da aksıyor.”

LODOS BİLANÇOSU 

Ümraniye İYİ Parti
İlçe teşkilatında İYİ
Siyaset Akademisi

Başkanlığı’nın 
eğitim programı

kapsamında ‘parti
kültürü ve

politikaları siyasal
iletişim beden dili

protokol ve seçmen
profili’ eğitimi verildi

Ümraniye İYİ Parti İlçe
Başkanlığı'nda İYİ Siyaset
Akademisi Başkanlığı’nın

eğitim programı kapsamında ‘parti
kültürü ve politikaları siyasal iletişim
beden dili protokol ve seçmen profili’
üzerine İl Başkan Yardımcısı Mehtap
Nazan Göktaş ve Siyaset Akademisi
Marmara Bölge Koordinatörü Fatih
Oğuz, ilçe yönetim kurulu ve mahalle
başkanlarına eğitim verdi. Katılımın
yoğun olduğu program 3 saati aşkın
sürdü. Program sonrası konuşan
Yüksel Karaçam, eğitimin verimli
geçtiğini, il yöneticilerinin Ümra-
niye’de ağırlamaktan memnuniyet
duyduğunu ve emeklerinden ötürü
teşekkür etti. Karşılıklı hediyeleşme-
lerden sonra program sona erdi. 

BAĞCILAR 3 Aralık Cuma 19:00
TUZLA Kültür Merkezi 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 14:00
SULTANBEYLİ 4 Aralık 2021 Cumartesi saat 18:00
AVCILAR 9 Aralık  2021 Perşembe Saat:19:00
MALTEPE 11 Aralık 2021 Cumartesi  13:00
PENDİK 11 Aralık 2021Cumartesi 17:30
KARTAL 12 Aralık 2021 Pazar  13:00
SANCAKTEPE 12 Aralık 2021 Pazar 17:30
KADIKÖY 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:00
ÜSKÜDAR 18 Aralık 2021 Cumartesi  19:00
BEYKOZ 25 Aralık 2021 Cumartesi  Saat: 13:00
ATAŞEHİR 25 Aralık 2021 Cumartesi  Saat: 18:00
BEŞİKTAŞ 8 OCAK 2022 Cumartesi saat 15:00
BAŞAKŞEHİR 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:00

ARALIK AYI EĞİTİM
PROGRAMIBeden dili anlatıldı



B irleşmiş Milletler Kadın Birimi ta-
rafından 16 Günlük Aktivizm
kapsamında düzenlenen #Kayıt-

sızKalmayın ulusal kampanyası ‘Karanlığı
Aydınlat’ ışık enstalasyon sergisi ile kamu-
sal alana taşındı. Serginin dijital eseri
Tanık 2021, Metro İstanbul Şişhane İstas-
yonu’nda sanatın gücünü kullanarak
kadın ve kız çocuklarına yönelik toplumsal
farkındalığı artırmayı hedefliyor.  

Sesin gücünü kullanıyor

Sanatçı Ecem Dilan Köse’nin 2019’da ha-
yata geçirdiği ses etkileşimli eserin uyarla-
ması olan Tanık 2021, kadınlar ve şiddeti
birbirinden uzaklaştırmak için sesin gü-
cünü kullanıyor. 20 metrekarelik led dev
ekranda harekete ve sese duyarlı görsel bir
gösteriye dönüşen sanat eseri, yanından
geçenlerin hareketlerini kinetik kamerayla
algılayarak, Ateş Böcekleri’nin ses dalgala-
rıyla dansına dönüştürüyor. Alanda bulu-
nan mikrofon aracılığıyla şiddete ‘Ben de
kayıtsız kalmıyorum!’ cümlesiyle tepki ve-
renlerin ses dalgalarından oluşan pikseller
de Ateş Böcekleri ile bütünleşerek izleyi-
ciye doyumsuz görsel deneyim yaşatıyor.
Milliyet Gazetesinin medya desteğiyle yü-
rütülen kampanyanın hedefi, şiddete ta-
nıklık anında ve sonrasında şiddete maruz
bırakılan kadınlara nasıl destek olabilecek-
leri hakkında kamuoyunun farkındalığını

artırmak ve bu kapsamda çevrimiçi bir da-
yanışma ağı kurabilmek. 

Ulusal kampanya

Her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele Gü-
nü’nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları
Günü’ne kadar süren ve Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından küresel ölçekte düzenle-
nen bir kampanya olan 16 Günlük Akti-
vizm, bu yılki odağı ile kadınların maruz
bırakıldığı şiddete sokakta, işte, sosyal
medyada, arkadaş ortamında veya her-
hangi bir yerde tanık olunduğunda kayıtsız
kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Harekete duyarlı 

Yılmaz, “Sergi kapsamında eserlerden bi-
rini kamusal alana taşımak istedik. Ses ve
ışığı bir araya getiren interaktif bir mapping
eseri Şişhane Metrosu’na getirdik. Eser sa-
natçı Ecem Dilan Köse imzalı ‘Tanık’ isimli
bir eser. İstanbul metrosunda ilk kez böyle
bir etkinlik oluyor. Ses ve harekete duyarlı,
insanların hareketlerini keşfediyor. Mikro-
fona ‘ben de kayıtsız kalmıyorum’ diyerek
kadınlara karşı şiddete kayıtsız kalmadığı-
nızı herkese söyleyebiliyorsunuz” diye
konuştu.  

Çok ilgi çekici

Metroya giderken kampanyayı gören ve

destek veren Göksel Korkut da “Çok
ilgi çekici özellikle böyle gündelik haya-
tın içine sokulmuş olması farkındalık
yaratıyor, dikkatimi çekti. Özellikle son
zamanlarda gündeme gelen olumsuz
haberleri duyunca bir parçası olmaktan
gurur duydum” ifadelerini kullandı.
Mürüvvet Durak ise “Farkındalık oluş-
ması için güzel ve uyarıcı olmuş. Bir
kadın olarak teşekkür ediyorum. Kadın-
lar ülkemizde çok fazla şiddete maruz
kalıyor, şiddeti kınıyorum. Devlet ve
toplum olarak üzerimize düşeni yapma-
lıyız. Eğitimi artırmak, farkındalığı ka-
zandırmak birinci önceliğimiz
olmalıdır” dedi.  DHA
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel 
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber
seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet

veren web sitemize ulaşarak 
gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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KARANLIGI 
AYDINLAT

12 SANATÇIDAN

10 FARKLI 
ESER

Kampanyaya ilişkin bilgi veren
BM Kadın Birimi’nden İletişim
Uzmanı Tayfun Yılmaz, “Her yıl
dünyada ve Türkiye’de 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nden başlayarak 10 Aralık
İnsan Hakları Günü’ne kadar
devam eden bir kampanya sür-
dürüyoruz. Kadına yönelik şid-
detin önlenmesine bu şekilde
dikkat çekiyoruz. Herkesi birlik
olmaya dünyayı turuncuya bo-
yayarak kadınlara yönelik şid-
dete ‘hayır’ demeye davet
ediyoruz. Bu kapsamda Yo-
ğurtçu Parkı’nda ‘Karanlığı Ay-
dınlat’ isimli bir sergi açtık.
Sergi, AB’nin mali desteği,
İBB’nin ev sahipliğinde ve bizle-
rin BM Kadın Birimi’nin öncülü-
ğünde gerçekleşti. Sergide, 12
sanatçının 10 farklı eseri bulu-
nuyor. Işığı ve sesi kullanan
eserler herkesi kadına yönelik
şiddetle mücadeleye davet edi-
yor” dedi. 
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Bozoklu’dan
hassas çağrı
Yaşam boyu mutlu ve sağlıklı bir 
birliktelik için kedi sahiplerine 
‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’
çağrısında bulunan Şebnem Bozoklu
ve kedisi Gri Abi’den destek geldi

ROYAL Canin, kedi sahiplerinin sağlık
konusundaki farkındalığını artırabilmek
ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerin-

den geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her
yıl gerçekleştirdiği “Kedinizi Veteriner Hekimine
Götürün” kampanyasını bu yıl, 15 Kasım-15 Ara-
lık tarihleri arasında hayata geçiriyor.  Hayvanlar
için daha iyi bir dünya’ misyonu kapsamında çalış-
malarını sürdüren Royal Canin, “Kedinizi Veteriner
Hekimine Götürün” kampanyası ile evcil hayvan
sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri
planlamaya teşvik ediyor, koruyucu hekimlik uygu-
lamalarının önemi konusunda farkındalık yarat-
mayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini
iyileştirmeyi amaçlıyor.

Gönülden destek

Projeye sahip çıkan ünlü oyunculardan bir tanesi
de yetenekli oyuncu Şebnem Bozoklu. Bozoklu, ye-
teneği ile konuşulduğu kadar, duyarlılığıyla da sos-
yal sorumluluk projelerine gönülden destek veriyor.
Bozoklu, kampanyaya özel olarak Instagram he-
sabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında, her 3 kö-
peğe oranla yalnızca 1 kedinin düzenli sağlık
kontrollerinden geçirildiğinden bahsederek, kediler
için düzenli sağlık kontrollerinin ve hastalıklara
karşı erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Her
miyavın yüzlerce farklı sebebi olabileceğine vurgu
yapan Bozoklu, “Onu tam olarak anladığınıza
emin misiniz?” sorusunu hayvan sahiplerine yönel-
terek düzenli veteriner hekim kontrolleri için so-
rumluluk çağrısı yapıyor. 

Videolu keşif

Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği
her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için
yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com web site-
sinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden
kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat
edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine
sunuyor.  Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psi-
kolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair
doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan
videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.  



 
 

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

Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
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CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
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yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
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e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
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tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
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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

6 15 MART 2021 PAZARTESİ EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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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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ABD’nin Maryland eyaletindeki Montgomery County kentin-
de 61 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın üç yıl içerisinde 

üç kez piyangoda büyük ikramiyeyi kazandı
KADININ iki adet 5 do-
larlık bilet aldıktan sonra 
ikinci biletinde büyük 

ödül olan 50 bin doları tutturdu-
ğu belirtildi. Maryland Piyango 
resmi yetkilileri, aynı mağazada 
üç yıl içerisinde üçüncü kez 50 
bin dolarlık ödülün verildiğini 
ve bu ödülün aynı kişiye çıktığını 
belirtti. Şanslı kadının ilk olarak 
2018 yılının Ağustos ayında 
büyük ödül olan 50 bin doları 
kazandığı belirtildi. Daha sonra 
ise 2019 yılının ekim ayında yine 
bir şans oyunu olan “Cash Craze 
Doubler” oynayarak 50 bin 
dolar daha kazandı.

İnanamadım
Daha önce kahyalık yaptığı 

belirtilen kadın ise üçüncü kez 
piyangoyu kazandığı haberini bu 
hafta sonu aldı. Yaşadığı şaşkın-
lığı dile getiren kadın, yetkililere 
‘İnanamadım! Bir kez daha şok 
oldum” ifadelerinde bulundu. 
İlk şoku geçtikten sonra, şanslı 
kazanan haberi paylaşmak için 
en iyi arkadaşını aradığını söyle-
di. Piyangoyu bir kez kazanmak 
bile ihtimal olarak oldukça 
zayıfken, üç kez piyangoyu 
kazanmanın milyarda bir ihtimal 
olduğu düşünülüyor. Kazanan 
ve ismi açıklanmayan kişi,”İn-
sanlar her gün oynuyor ve 
kazanmıyor. Üç kez kazanmam 
inanılmaz” dedi. Kazandığı para 
ile evi için tadilat yaptıracağını 
açıkladı.

BU NASIL ŞANS
ARKADAŞ!

KRALIYETTEKI 
IRKÇI BELLI OLDU

KARAYIPLER ülkesi Barbados, Ingilte-
re Kraliçesi Elizabeth’in hükümdarlı-
ğına son vererek cumhuriyet olacak. 

Adada, 400 yıl sonra Ingiltere ile kalan 
son bağlarını koparmadan önce, Şükran 
Günü’nde tören düzenlendi. Habertürk’ün 
Reuters’dan aktardığına göre; törene, 
Cumhurbaşkanı Sandra Mason, Başbakan 
Mia Mottley ve Başyargıç Sir Patterson 
Cheltenham ile Trinidad ve Tobago Başkanı 
Ekselansları Paula-Mae Weekes ve Anti-
gua Genel Valisi Sir Rodney Williams’ın da 
aralarında bulunduğu yabancı yetkililer 
katıldı. Ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinin 
üzerinden yıllar geçti.

Üzerine güneş batıyor
Senatör Rahip John Rogers, vatandaşları 
mücadelelerinde gurur duymaya çağırdı. 
Rogers, “Kötü bir Ingiliz şakası olan o 

sömürge pelerini artık bizi örtmüyor. Im-
paratorluğun üzerine güneş batıyor” dedi. 
Barbados’un hamlesiyle, yaklaşık 30 yıldır 
ilk kez bir krallık kraliçeyi devlet başkanlığı 
görevinden aldı. Ingilizler ilk geldiğinde 
Barbados’ta yaşayan kimse yoktu. Barba-
dos’da, 1627 ve 1833 yılları arasında şeker 
tarlalarında çalıştırılan ve Ingiliz sahipleri-
ne servet kazandıran 600 bin Afrikalı köle 
yaşadı. Sonunda 1838’de tam özgürlük 
verilirken, Ada 1966’da tam bağımsızlığını 
kazandı. Barbados, Elizabeth’in öncülük 
ettiği Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve 
Pasifik’te 54 ülkeden oluşan Commonwe-
alth içinde bir cumhuriyet olarak kalacak. 
Barbados Cumhuriyeti, bu akşam Bridge-
town’daki Ulusal Kahramanlar Meydanı’nda 
geç saatlerde başlayacak. Törene Ingiliz 
tahtının 73 yaşındaki varisi Prens Charles da 
katılacak.

TAM BAĞIMSIZ BARBADOS
Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek ‘Barbados Cumhuriyeti’ olmaya hazırlanı-
yor. 1966’da tam bağımsızlığını kazanan Barbados’un ilk cumhurbaşkanı 73 yaşındaki Dame Sandra Mason isimli bir kadın olacak

İngiliz Kraliyet Ailesi ile ilgili yazılan yeni bir kitap, Meghan 
Markle ve Prens Harry’nin, ses getiren Oprah Winfrey söyle-
şisinde açıkladığı ‘ırkçı kıdemli kraliyet mensubunu’ ifşa etti. 
Ancak, bu kraliyet mensubunun meraktan sorduğu sorunun, 

saray entrikacıları tarafından saptırıldığını yazdı

İtalya’da koronavirüsün Omicron varyantı tespit edilen ilk kişi, aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif 
semptomlarla geçirdiğini söyledi. Mozambik’ten İtalya’ya dönmesinin ardından omicron varyantını 
taşıdığı belirlenen erkeğin eşi, iki çocuğu, annesi ve kayınvalidesinin de Covid-19 testi pozitif çıktı 

Fox News’a verdiği röportajda ‘Afganis-
tan’dan çekilmeyi planlarken, Bagram askeri 

üssünü Çin’in nükleer tesislerine yakınlığı 
nedeniyle ABD’nin kontrolü altında tutmayı 
amaçladığını’ söyleyen Trump, kullanılamaz 

hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri 
bombalamayı planladığını belirtti

YENI çıkan bir kitapta, 
Meghan Markle (40) ve 
Prens Harry’nin (37) ilk 

çocukları dünyaya gelmeden 
önce, ten rengini soran saray 
mensubunun Prens Charles 
olduğu yazıldı. ‘Ten rengi’ so-
rusu, Meghan ve Harry çiftinin 
kraliyetten ayrılma kararlarını 
tetikleyen neden olarak gös-
terilmişti. Christopher Ander-
sen’in yazdığı ‘Brothers And 
Wives: Inside The Private Lives 
of William, Kate, Harry and 
Meghan’ adlı kitapta, Meghan 
Markle ve Prens Harry’nin 27 
Kasım 2017’de nişanlandıkları-
nın resmi olarak duyurulduğu 
sabah, Prens Charles’ın, karısı 
Camilla’ya, “Merak ediyorum, 
çocuklar neye benzeyecek?” 
dediği iddiası yer aldı.

Yoruma değmez
Prens Charles’ın sözcüsü, The 
Post gazetesine konuşarak, “Bu 
bir kurgu ve daha fazla yoruma 
değmez” dedi. Prens Harry ve 
Meghan Markle’ın sözcüsü ise 
kitapta yazılanlar üzerine yo-
rum taleplerine yanıt vermedi. 
Yazar Andersen, annesi siyah 
ve babası beyaz olan Meghan 
Markle ile Prens Harry’nin, Op-

rah Winfrey ile yaptıkları şoke 
edici röportaj sırasında sansas-
yonel bir şekilde suçladıkları 
isimsiz “kıdemli kraliyet üyesi-
nin” Prens Charles olduğunu 
söylemekten geri durmuyor. 
Mart ayında yayınlanan ve İngi-
liz Kraliyet Ailesi başta olmak 
üzere tüm İngiltere’de şok et-
kisi yaratan söyleşide, Meghan 
Markle, ilk çocukları Archie 
doğmadan önce, sarayda, ten 
renginin koyu olacağından en-
dişe edildiğini ve bununla ilgili 
konuşulduğunu söylemişti. Bu 
sözler üzerine ünlü Amerikalı 
televizyoncu Oprah Winfrey de 
şaşkınlığını gizleyememişti.

Entrikacılar saptırdı
Yeni çıkan kitabın yazarı, 
Charles’ın sadece merak ederek 
sorduğu sorunun, ona ırkçı bir 
hava katan entrikacı saray men-
supları tarafından saptırıldığını 
yazdı. Andersen’e göre, ortaya 
atılan soru, kulaktan kulağa 
gezip Harry ve Meghan’a ulaş-
tığında toksik özellik kazandı. 
Anderson, “Charles’ın sorduğu 
soru, Buckingham Sarayı’nın 
salonlarında daha az masum 
bir şekilde yankılanıyordu” diye 
yazdı.

Mozambik’ten İtalya’ya dönmesi-
nin ardından omicron varyantını 
taşıdığı belirlenen erkeğin eşi, 

iki çocuğu, annesi ve kayınvalidesinin de 
Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimliği açıklan-
mayan kişi, kamu yayın kuruluşu Rai’nin 
radyo kanalına konuştu, kendisinin ve 
ailesinin hafif semptomlar gösterdiğini 
belirtti. Ailesinden 8-81 yaşları arasında 5 
kişinin daha pozitif çıktığını söyleyen kişi, 
“Aşı yaptırdığım için memnunum. Benim 
ve ailemin hafif semptomlarına bakılırsa 
aşı mükemmel sonuç verdi” dedi.

Yükü çok düşük
Ailenin yaşadığı Caserta kentinin sağlık 
idaresi yöneticisi Ferdinando Russo da 
ailenin tüm üyelerinin sağlık durumu-
nun iyi olduğunu söyledi. Russo, “Durum 
kontrol altında, ilk hasta ve ailesinin viral 
yükü çok düşük” dedi ve bu durumun 
ailedeki tüm yetişkinlerin iki doz aşı yap-
tırmış olmasıyla bağlantılı olabileceğini 
belirtti. İtalya’nın güneyindeki Caserta 
kentinde yaşayan ve enerji şirketi Eni’de 
çalışan adam 12 Kasım’da Mozambik’ten 
İtalya’ya ulaştı. İtalyan basınına göre, 
Güney Afrika aktarmalı olarak Roma’daki 
Fiumicino Havalimanına gelen adam, 
yolculuğa çıkmadan önce Covid testi yap-
tırmış ve testi negatif çıkmıştı. Roma’dan 
arabayla Caserta’daki evine giden ada-
mın Covid pozitif olduğu ve omicron var-
yantı taşıdığı birkaç gün boyunca ortaya 

çıkmadı.

Tespit etmeye çalışıyor
15 Kasım’da Caserta’dan kuzeydeki 
Milano kentine giden adamın ertesi gün 
burada yaptırdığı testi pozitif çıktı. Test 
sonrası yapılan analizler de bu vakanın 
Omicron varyantıyla yüzde 99 eşleştiğini 
gösterdi. Milano’dan tekrar Caserta’ya 
dönen adamın ailesi de Covid testi yaptır-
dı ve bu testler de pozitif çıktı. Aile karan-
tinaya alındı. Ailenin diğer üyelerinin de 
Omicron varyantı taşıyıp taşımadığını 
belirleme çalışmaları sürüyor. İtalyan yet-
kililer şimdi ailenin temasa geçtiği kişileri 
tespit etmeye çalışıyor. Omicron varyantı 
taşıdığı belirlenen adamın İtalya’ya gel-
diği uçaktaki 133 kişiye de ek kontroller 
yapılıyor. İtalyan basınına göre bu uçakta-
ki diğer yolcuların ilk testleri negatif çıktı.
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AILENIN iki çocuğunun 
sınıfları karantinaya alındı. 
Sınıftaki öğrenci ve öğret-
menlerin ilk test sonuçlarının 
negatif çıktığı belirtildi ancak 
karantinaya son vermek 
için bir test daha yapılması 
planlanıyor. Caserta kentinin 
içinde yer aldığı Campania 
bölgesinin başkanı Vincenzo 
De Luca, gerekli tüm kont-
rollerin ve temas takiplerinin 
yapıldığını söyledi. De Luca, 
“Sakin ama ihtiyatlı olmalıyız. 
Campania bölgesindeki hasta 
neyse ki iki doz aşı yaptırmış-

tı, neredeyse asempto-
matik” dedi. Omicron 
varyantı nedeniyle 
İtalya Sağlık Bakanlığı 
geçen Cuma günü yeni 
seyahat kısıtlamaları 
kararı almıştı. Bu ka-
rara göre son 2 hafta 
içinde Güney Afrika, 
Lesoto, Botsvana, 
Zimbabve, Mozambik, 
Namibya, Esvatini ve 
Malavi’de bulunan 
kişilerin İtalya’ya giriş-
leri yasaklandı.

IHTIYATLI 
OLMALIYIZ
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ÖNCEKI ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Taliban’la yaptığı 
anlaşma uyarınca görevdeki 

ABD Başkanı Joe Biden’ın Afganis-
tan’dan çekilmesi, ülkenin Taliban’ın 
kontrolüne geçmesiyle sonuçlanırken, 
ABD’nin terk ettiği Bagram askeri üssü 
de gündemden düşmüyor. Sputnik’in 
haberine göre; Biden’a yönelik Afganis-
tan eleştirilerinde ‘Bagram’dan çık-
manın hata olduğu’ savı ve ‘Taliban’ın 
Bagram’ı Çin’e devredeceği’ iddiasına 
yer veren Trump, son açıklamasında, 
‘Afganistan’dan askeri çekilmeyi plan-
larken, Bagram üssünü Çin’in nükleer 
tesislerine yakınlığı nedeniyle ABD 
kontrolü altında tutmayı amaçladığın-
dan’ söz etti.

Bir saat uzaklıkta
45. Başkan, Fox News’a şöyle konuştu: 
“21 yıl yetmişti, Afganistan’dan çıkma 
kararı almıştım, ama 2500 asker bırakıp 
Bagram’ı tutacaktım, fakat Afganistan 
yüzünden değil, Çin yüzünden. Çünkü 
Bagram Çin’in nükleer musibetine 
araçla bir saat uzaklıkta, çünkü orası 
tam da Çin’in nükleer silahlarını yaptığı 
yer.” Çin’in Bagram’ı kontrolüne almak 
istediği iddiasına geri dönen Trump, 
‘ABD’nin Afganistan’dan çekilmesin-
den sonra kullanılamaz hale gelmeleri 
için geri kalan tüm üsleri bombala-
manın’ planları arasında yer aldığını 
da belirtti. Halefi Joe Biden’ın ABD 
güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini 

tamamlama şeklinin “ABD tarihindeki 
en utanç verici an” olduğu görüşünü 
tekrarlayan Trump, ABD Genelkurmay 
Başkanı Mark Milley’i de ‘çekilirken 
askeri teçhizatı geride bırakmanın be-
raberinde götürmekten çok daha ucuza 
mal olacağını’ savunduğu için eleştirdi. 
Milley’nin tavrını “Korkunç bir açık-
lama olduğunu bildiğim bir açıklama 
yaptı. ‘Efendim, ekipmanı bırakmak 
onu almaktan daha ucuz... 98 milyon 
dolara mal olan bir uçağımız var’ dedi” 
sözleriyle aktaran Trump, Afganis-
tan’dan kaçarken uçağın taşıyabilece-
ğinden daha fazla parayı ülke dışına 
kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski 
Devlet Başkanı Eşref Gani’yi ‘dolandı-
rıcı’ diye niteledi.
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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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YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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YENI Gazino adlı 
mekanda konser veren 
Hülya Avşar için 200 

şişe şampanya açıldı. Şarkı-
cı, “Ben böyle şımartılmaya 
alışkın değilim” dedi. Avşar, 
Maslak 1453’te bulunan 
Yeni Gazino’da sahne aldı. 
Derin sırt dekolteli elbise ile 
hayranlarının karşısına  çıkan 
Avşar, “Artık sevmeyeceğim. 
Siz sevmeye devam edecek 
misiniz?” diyerek, ‘Artık 
Sevmeyeceğim’ şarkısını 
söyledi. Misafirleriyle sık sık 
sohbet eden şarkıcı, sahneye 
art arda şampanya gönderi-
lince de “Böyle şımartılmaya 
alışkın değilim. İlk defa 
sahneme şampanya kabul 
ediyorum. Hepinize teşekkür 
ederim” diye konuştu.

ŞIMARTILMAYA
alışkın değilim

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz’ın “Si-
livri’de Hayat Var” ve 

“Silivri’de Sanat Var” vizyonu 
doğrultusunda ilçede yürütü-
len kültür ve sanat etkinlikleri 
hız kesmeden devam ediyor. 
Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO 
tarafından ilan edilen 2021 Hacı 
Bektaşı Veli, Ahi Evran, Yunus 
Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri 
kapsamında; Ressam İnci Aydar 
anısına “Aşkın, Emeğin ve Mu-
habbetin Resmedilmesi” konulu 
1. Uluslararası Silivri Resim 
Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya 
Türkiye’den ve yurt dışından 
45 ressam katıldı. 5 gün süren 
çalışmaların tamamlanmasının 
ardından ortaya çıkan 90 resim 
için açılış töreni yapıldı.

Sanatseverlerle buluştu
Usta ressamların hünerlerini 

ortaya koyduğu birbirinden de-
ğerli eserler, Silivri Belediyesi 
Sergi Salonunda sanatseverlerle 
buluştu. Açılışa; Silivri Belediye 
Başkanı Volkan Yılmaz, Hacı 
Bektaş Veli Anadolu Kültür 
Vakfı Şube Başkanı Süheyl 
Kırkıcı, Sempozyum Yürütme 
Kurulu Başkanı ve Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alay-
bey Karoğlu, merhum ressam 
İnci Aydar’ın eşi Arif Aydar, 
belediye meclis üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri, sanatçılar, 
basın mensupları ve vatandaşlar 
katıldı. Açılış öncesi katılım 
belgesi ve plaket takdimleri su-
nuldu. Başkan Volkan Yılmaz, 
tüm sanatçıların hediyelerini 
bizzat kendisi verirken, usta 
ressam Yaşar Çallı’nın resmet-
tiği Volkan Yılmaz portesi de 
Başkan Yılmaz’a takdim edildi. 
Sergi, yapılan toplu kurdele 
kesiminin ardından Silivrililerin 

ziyaretine açıldı. Salon önünde, 
Bulgaristan’dan gelen Ressam 
Doncho Nikolaev Donchev 
canlı performansı ile Kurucu 
Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ü resmetti. Sanatçıların 
eserlerini lise öğrencisi genç 
ressamlar ile birlikte inceleyen 
Başkan Volkan Yılmaz, sa-
natseverler ile bol bol fotoğraf 
çektirdi.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Resmedil-
mesi” temalı 1. Uluslararası Resim Çalıştayında, 11 ülkeden 45 sanatçının eserleri 
açılan sergi ile sanatseverlerle buluştu. Silivri Belediyesi sergi salonlarında sunu-

lan 85 resim, 3 Aralık 2021 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek

El değmemiş doğa-
sıyla huzur şehri olan 
Bayburt’un lezzet 

dolu yemekleri İstanbul Mal-
tepe’de sergilendi 
Şifa kaynağı yemekleriyle 
bilinen Bayburt; Yalancı dol-
ma, kabak bastı, etli fasulye 
yaprak sarması, lor dolması, 
galocos, borani, ekşili dolma, 
ziron ve imir dolması Bay-
burt mutfağının vazgeçilmez 
lezzetleri arasında yer alıyor. 
Bu eşsiz yemeklerle düzenle-

nen yemek yarışması yoğun 
katılım ile renkli görüntü-
lere sahne oldu. Yarışmaya 
katılan 25 kadın birbirleriyle 
kıyasıya yarıştı. Moderatörlü-
ğünü ünlü şef Ayvaz Akba-
cak’ın yaptığı yarışmada jüri-
den önce ünlü şef yemekleri 
tek tek tadarken, 3 kategori 
ile yarışan yarışmacılardan ilk 
üçe girenler altın ile ödül-
lendirildi. Yarışmaya katılan 
tüm yarışmacılara birbirinden 
değerli hediyeler verildi.

Bayburt’un lezzetleri İstanbul’da

Avcı yarı finalde

TÖRENE, dergide 
yazıları bulunan sanat 
camiasının büyük isim-

leri katıldı, şarkılar söylendi, 
şiirler okundu ve gecenin 
sonunda öykü ödülleri 
sahiplerini buldu. Maltepe-
liler büyük ustaları yakından 
görme ve sahnede izlemenin 
mutluluğunu yaşadı. Son 
zamanlarda görülen belki de 
en geniş katılımlı ve en uzun 

kültür-sanat gecesi Malte-
pe’de yapıldı. Salgın döne-
minde yayın hayatına başla-
yan İstasyon dergisinin ilk yaş 
günü kutlamasına sanatçılar 
ve sanatseverler katıldı. Ataol 
Behramoğlu’nun da yer aldığı 
gecede Zülfü Livaneli, Şükrü 
Erbaş, Mazlum Çimen, Ah-
met Telli, Nurettin Rençber, 
Barış İnce ve daha birçok isim 
sahneye çıktı.

Maltepe Belediyesi’nin ücretsiz olarak 
yayımladığı İstasyon dergisinin birinci 
yaşı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 

büyük bir törenle kutlandı

TÖRENDE bir ko-
nuşma yapan Sempoz-
yum Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof.Dr.Alay-
bey Karoğlu, Beledi-
ye Başkanı Volkan 
Yılmaz’a teşekkür etti 
ve Silivri’de sanatsal 
anlamda büyük bir ça-
lışma yapıldığını vur-
guladı. Başkan Yılmaz 
ise çalıştay değerlen-
dirmesinde, “Öncelik-
le İnci Aydar ablamıza 
rahmet diliyorum. 
Vefa duygumuzla bu 
çalıştaya adını verdik. 
Cumhurbaşkanlığı ve 
UNESCO tarafından 
ilan edilen değerli 
şahsiyetlerimizin yılı 
olması nedeniyle de 
aşkın, emeğin, muhab-
betin resmedilmesi 
dedik. 5 gün boyunca 
çok değerli çalışmalar 
yapıldı. Tüm sanatçıla-
rımıza teşekkür ediyo-
rum. Marka kentlerin, 
yani tercih edilebilen 
kentlerin ruhu ve 
kimlikleri olması 
gerekir. Sanatın, kül-
türün yaşadığı, müzik 
seslerinin yankılandığı, 
duyguların resmedildi-
ği, tiyatroların oynan-
dığı, spor tesislerin 
içerisinde spor yapıldı-
ğı bir kent hayal ettik 
ve Silivri’de hayat var 
dedik. Biz bu yöndeki 
çalışmalarımıza daha 
da ağırlık vereceğiz. 
Çalıştayımızın hayırlı 
olmasını diliyorum.” 
ifadelerini kullandı. 
Uluslararası Resim 
Çalıştayı Sergisi, 3 
Aralık 2021 tarihine 
kadar ziyaretçilerini 
ağırlamaya devam 
edecek.

Silivri sanatla bezenecek

MUHABBETMUHABBET
RESMEDiLDiRESMEDiLDi

MÜGE CESUR ÖZMEN

İstasyon dergisi
BİR YAŞINDA

INGILTERE, Türki-
ye’de yaşayan Kübra 
ve Arzu isimli iki 

genç annenin karşılaştığı 
şiddeti konu alan ‘Dying 
for Divorce’ Türkçe adı ile 
‘Ölümüne Boşanmak’ filmini 
konuşuyor.  Türkiye’deki aile 
içi ve kadına yönelik şidde-
ti örnekleriyle konu alan 
Ölümüne Boşanmak filmi, 25 
Kasım’da İngiltere’de vizyona 
girmesinin ardından, İngilte-
re’den “En İyi Uluslararası 
Uzun Metraj Film” katego-
risinde Akademi ödüllerine 
aday gösterildi. İngiliz The 
Guardian’ın aktardığına göre, 
İngiliz yönetmen Chloe Fa-
irweather ve yapımcı Sinead 
Kirwan tarafından 5 yıl gibi 
bir sürede çekilen belgesel, 
her üç kadından birinin aile 

içi şiddete maruz kaldığı Tür-
kiye’de kadına karşı şiddet 
ve cinayetlerin kurbanlarının 
yanı sıra buna karşı mücade-
le eden kadın hareketini de 
yakından inceliyor.

Türkiye’de riskli olurdu
İngiliz yönetmen Chloe 
Fairweather filmin galasında 
yaptığı açıklamada, birçok 
kez filmi çekmeyi bitirme-
yeceğini düşündüğünü itiraf 
ederken, “Filmin Bafta’nın 
Oscar adayı seçilmesine çok 
sevindim. Bu çok önemli bir 
hikaye olmasına rağmen, 
Türkiye’deki yapımcılar tara-
fından Türkiye’de çekilmesi 
çok riskli olurdu.” ifadelerin-
de bulundu. Fairweather’ın 
belgeselinin merkezinde, 
hem Kübra hem de Arzu’nun 

yanı sıra diğer birçok kişiyle 
birlikte korkunç yaralanmala-
rın ardından kocalarına karşı 
cesurca suçlamada bulunma-
larına yardımcı olan kampan-
ya yürüten Türk avukat ve 
aktivist İpek Bozkurt’un ça-
lışması da yer alıyor. Bu hafta 
sonu belgeselin galası için 

İngiltere’de bulunan Bozkurt, 
Observer’a Türk ceza-adalet 
sistemindeki önyargılara karşı 
savaşmaya kararlı olduğu-
nu ve Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’nda 
hayatta kalan kadın ve ölen 
kadınların aileleri için gönül-
lü olarak çalıştığını söyledi. 

Yönetmenliğini Chloe Fairweather’in yaptığı ve Türkiye’deki kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini ele alan “Ölü-
müne Boşanmak” filmi İngiltere’de En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde Oscar Ödülleri’ne aday gösterildi

ÖLÜMÜNE BOŞANMAK
OSCAR’A ADAY OLDU

ALMANYA’DA yayınlanan 
‘The Voice of Germany’ 
yarışmasında ilk turda söyle-
diği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük 
beğeni toplayan Türk yarış-
macı Zeynep Avcı, Zerrin 
Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı 
ile bir kez daha yarışmaya 
damga vurdu. Jüri üyelerini 
kendine hayran bırakan 
Avcı, çeyrek finale 
yükseldi. Alman-
ya’da ‘The Voice 
of Germany’de 
yarışan Türk kökenli 
Zeynep Avcı, güçlü 
sesi ve yorumlarıyla 
yeniden dinleyenleri 
mest etti. İlk turda 
söylediği Tan Taş-
çı’nın ‘Yalan’ adlı 
şarkısı ile Almanya 

ve Türkiye’de büyük ses ge-
tiren Zeynep Avcı, yüksel-
diği bir üst turda söylediği 
Türkçe şarkıyla yeniden 
büyük beğeni topladı. Zer-
rin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı 
şarkısını seslendiren Avcı, 
jüri üyeleri ve izleyiciler 
tarafından ayakta alkışlandı. 
Zeynep Avcı, güçlü yoru-

muyla çeyrek finale 
kaldı. Avcı’nın ta-
kımında bulunduğu 
jüri üyesi Johannes 
Oerding, “Berlin’de 
bir dönerciden dö-
ner almak için içeri 
girdiğimde kimse, 
beni ben olduğum 
için tanımıyor, Zey-
nep’in koçu olarak 
tanıyor” dedi.



GALATASARAY, ocak ayına 
kısa bir süre kala araya transfer 
görüşmelerini hızlandırdı. Sarı 

kırmızılıların gündemine, Süper Lig’de 
boy gösteren flaş bir isim girdi. Teknik 
Direktör Fatih Terim’in, orta saha 
talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran 
sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma 
içine girmişti. Devre arası için transfer 
çalışmalarına yoğunluk veren Burak 
Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve 
menajerlerin önermiş olduğu isimleri 
değerlendirme altına aldı. Takvim’in 
haberine göre; Birçok futbolcuyla 
temas kuran Galatasaray, aradığı ismi 
Süper Lig’de buldu. Konyaspor’daki 
istikrarlı performansıyla dikkat çeken 
Amir Hadziahmetovic sarı-kırmızılıla-
rın gündemine girdi.

Teknik Direktör Fatih Terim’in 
olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki 
futbolcu için kulübü Konyaspor ile 
pazarlıklar başladı. Yeşil-beyazlılar, 
başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 
3 milyon Euro’dan açtı.

Galatasaray’a gelmek istiyor
2016 yılından beri Konyaspor’da 

forma giyen Amir Hadziahmeto-
vic’in, Galatasaray’ın ilgisinden 
oldukça memnun olduğu belirtil-
di. Boşnak futbolcunun sarı-kır-
mızılılara duyduğu sempati, 
transferde Cimbom’un 
elini güçlendiriyor. İki 
takım arasında pazar-
lıkların sürdüğü ve 
Konyaspor’un transfer 
olmak isteyen oyuncu-
suna zorluk çıkarmamak adı-
na daha uygun bir bedelle onay 
verebileceği kaydedildi. Bosna 
Herkes Milli Takım forması 
giyen Hadziahmetovic bu se-
zon Konyaspor formasıyla 13 
maçta 1 gollük performans 
ortayakoydu. 24 yaşındaki 
futbolcunun kulübüyle 
2024 yılına kadar sözleş-
mesi bulunuyor.

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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‘Devam’ kararıyla sonuçlanan 
Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın 
görüşmesinin detaylarına ula-
şıldı. Beşiktaş Başkanı, “Sana 
hep güvendik, zaten görevde-

sin. Kadro dışı istediğin var 
mı?” derken Yalçın, “Sağ olun 
başkanım. Ben gerekeni yapa-

cağım” yanıtını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur 
Çebi ile Sergen Yalçın arasın-
da yapılan görüşmedeki de-

taylar dikkat çekti. Siyah-beyazlıların 
merakla beklediği zirve, gündemin 
1 numaralı maddesiydi. Görüşme 
talebi ilk Sergen Yalçın’dan geldi. 
Yalçın, saat 14.30’da Çebi’yi tele-
fonla arayıp “Nasılsınız, neredesiniz 
Başkanım, yanınıza geleyim” dedi. 
Beşiktaş Başkanı, “Sağ ol aslanım, 
ofisteyim. Buyur gel” yanıtını verince 
Yalçın, Altunizade’ye gitti. Yemeğin 
ardından ikili arasında beklenenin 
aksine dostane bir sohbet gerçekleşti.
S.Y: Başkanım ben göreve devam 
etmek istiyorum.
A.Ç: Sen zaten görevdesin oğlum. 
Ben sana hep güvendim, güveni-
yorum da. Beraberiz, sen birilerini 

kadro dışı bırakmak istiyor musun, 
onu söyle.
S.Y: Sağ olun başkanım. Ben futbol-
cularla bir toplantı yapıp gerekenleri 
söyleyeceğim.
A.Ç: Sağda solda duyduklarına 
bakma. Şenol Hoca’nın Ş’si aklım-
dan geçmedi. Beraber bu sıkıntıları 
atlatacağız. Sana güveniyoruz.

Yeniden ayağa kalkarız
Asbaşkan Emre Kocadağ, toplantı-
nın ardından açıklamalarda bulun-
du. Kocadağ, “Hocamız, takıma ve 
kendisine inancı olduğunu söyledi. 
Biz de hocamıza inanıyoruz. Beşiktaş 
düştüğü yerden kalkacak. Bugünlerin 
üstesinden hep beraber geleceğiz. 
Konsantre olacak ve bizi girdaptan 
çıkaracak” dedi.

İNGİLTERE 
Premier Lig’in 13. 
haftasındaki Chelse-

a-Manchester United kar-
şılaşması 1-1 tamamlandı. 
Haftanın kapanış maçında 
lider Chelsea, üst üste aldı-
ğı kötü sonuçlarla 8. sıraya 
kadar gerileyen Manchester 
United’ı konuk etti. Manc-
hester United, Sancho’nun 
50. dakikadaki golüyle 

öne geçti. Yüzde 65,7 topa 
sahip olma oranıyla oyna-
yan Chelsea’nin kaptanı 
Jorginho, 69. dakikada 
penaltıdan attığı golle skoru 
belirledi. Liderliğini sürdü-
ren Chelsea, puanını 30’a, 
Manchester United ise 18’e 
çıkardı. Böylece Chelsea ile 
en yakın takipçisi Manches-
ter City arasındaki fark bir 
puana düştü.

MAVILER, KIRMIZI 
ŞEYTANLARI GEÇEMEDI

SANA SANA 
GUVENIYORUZ GUVENIYORUZ 
SERGEN!SERGEN!

CRISTIANO RONALDO 
PIŞMAN ETTI

Melo transferi gündemde

PREMİER Lig 
ekiplerinden Man-
chester United’ın 

menajeri Ralf Rangni-
ck’in takıma nasıl bir etki 
yapacağı merak konusuy-
ken 2016’da yaptığı 
Cristiano Ronaldo 
değerlendirmesi gün-
deme geldi. Rang-
nick’in bu sözlerine 
göre hareket edip 
etmeyeceği me-
rak konusu... 
Rangnick, 
2016’da 
henüz 
30 
yaşın-
daki Cristiano Ronal-
do’nun “oynamak için 
çok yaşlı” olduğunu 
belirtmişti. Şimdi ise 

Manchester United’ın 
yıldızı 36 yaşında ve 
Rangnick’in planlarında 
nasıl bir rol alacağı me-
rak edilmekte.  Sezon 

sonunda Şampiyonlar 
Ligi’ne katılım 

hakkı elde edile-
mezse takım-
dan ayrılacağı 
iddiaları 
gündeme ge-
len Cristiano 
Ronal-
do’nun 
devre ara-
sında da 
takımdan 
ayrılma 
ihtimali-
nin bu-
lunduğu 

ifade ediliyor. 

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yeni menajeri 
Ralf Rangnick’in henüz daha 2016’da Cristiano Ronaldo için 

“oynamak için çok yaşlı” yorumu gündeme geldi

Galatasaray’a geri döneceği iddia edilen 38 yaşındaki 
Felip Melo ile ilgili Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 
üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi açıklamalarda bulundu

GALATASARAY’IN, 
eski oyuncusu Felip 

Melo’yu yeniden Transfer 
edeceği yönündeki iddialara 
sarı-kırmızılı kulüpten cevap 
geldi. Kulübün yönetim 
kurulu üyesi Abdulvahap 
Gazi Tanrıverdi, 38 yaşın-
daki Brezilyalı futbolcunun 
Galatasaray’a transferinin 
gerçekleşmeyeceğini duyur-
du. Beyaz TV’ye konuşan 
Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 
“Felipe Melo’nun bu takıma 
gelmesi mümkün görünmü-
yor. Başkanımız ve Fatih 
Hoca’nın bir planlaması var. 
Genç oyuncular alıyoruz, 38 
yaşındaki Melo’nun transferi 
olamaz. Doğru bir yapılan-
ma var ve bu şekilde devam 
edecek.” dedi.

HADZIAHMETOVIC ATAĞI!HADZIAHMETOVIC ATAĞI!
Devre arasında orta saha transferi yapması beklenen Galatasaray’da günde-
me Hadziahmetovic geldi. Teknik direktör Fatih Terim’in olumlu rapor verdiği 
24 yaşındaki futbolcu için kulübü Konyaspor ile pazarlıklar başladı. Yeşil-be-

yazlılar, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 3 milyon eurodan açtı

ING Basketbol Süper Ligi’nde 9 
maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet-
le puan tablosunda ikinci sırada 

yer alan Pınar Karşıyaka, milli ara son-
rası bu akşam 8 galibiyeti bulunan lider 
Fenerbahçe Beko’ya koltuğu tekrar 
devralma hedefiyle konuk olacak. Ül-
ker Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 
20.15’te başlayacak. Kaf-Kaf, Fransa 
Milli Takımı kadrosunda FIBA 2023 

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 
mücadele eden Amath M’Baye’yi maça 
yetiştirmeye çalışacak. Ligde son 4 
maçını kazanan Fenerbahçe, Eurolea-
gue’de ise üst üste 4 yenilgi aldı. Fikstü-
rün yoğun dönemine giren Karşıyaka, 
bu maçın ardından ligde cuma günü de 
Galatasaray’ı ağırlayıp, pazartesi günü 
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Hapoel 
Jerusalem’i konuk edecek. 

Kaf Kaf’ın rakibi Fenerbahçe

Ödülü Ödülü 
Lewandowski Lewandowski 
HAK EDERHAK EDER

İNGİLTERE Premier Lig 
ekiplerinden Manchester 
City’de forma giyen İlkay 

Gündoğan, Ballon d’Or favorisini 
açıkladı. Başarılı futbolcu, ödülü 
Bayern Münih’in golcüsü Robert 
Lewandowski’nin kazanması ge-
rektiğini dile getirdi. Manchester City’nin yıldız 
futbolcusu İlkay Gündoğan Ballon d’Or favori-
sini açıkladı. Başarılı orta saha, Dortmund’dan 
eski takım arkadaşı Robert Lewandowski’nin 
ödülü kazanması gerektiğini söyledi. İrlanda ba-
sınında yer alan habere göre Lewandowski’’nin 
Ballon d’Or’u kazanması gerektiğini belirten 
İlkay Gündoğan, “Dürüst olmak gerekirse 
Lewandowski’nin kazanması gerekiyor. Onunla 
Dortmund’da oynadım, bu yüzden ne kadar 
büyük bir oyuncu olduğunu, işine ne kadar bağlı 
olduğunu biliyorum.” ifadelerinde bulundu.

İlkay Gündoğan

Isco bombası
İSPANYOL Fichajes, 
Fenerbahçe’nin Real 
Madrid’le kontratı bitecek 
olan Isco ile ilgilendiği-
ni iddia etti. Fenerbahçe 
için İspanya’dan sürpriz 
bir transfer iddiası geldi. 
Fichajes sitesindeki haber-
de, sarı-lacivertli takımın 
Real Madrid’de forma şansı 
bulamayan Isco ile ilgilen-
diği belirtildi. Ancelotti ile 
yıldızı barışmayan 29 yaşın-
daki on numaranın takım-
dan ayrılmaya hazırlandığı 

ifade edildi. 
Sözleşmesi 
sezon sonun-
da bitecek 
yıldız ismin 
Arsenal, 
Sevilla ve 
Real Betis’in 
de radarında 
yer aldığı 
vurgulanır-
ken, Fenerbahçe’nin de 
bonservis bedeli ödeme-
yeceği bu transferi cazip 
bulduğu kaydedildi.



FIBA 2023 Dünya 
Kupası Elemeleri B 
Grubu ikinci maçın-

da A Milli Erkek Basketbol 
Takımı, sahasında Büyük 
Britanya’yı 84-67 mağlup 
etti ve gruptaki ilk galibiye-
tini elde etti. İstanbul Sinan 
Erdem Spor Salonu’nda 
oynanan müsabakaya ay 
yıldızlılar; Shane Lar-
kin, Melih Mahmutoğlu, 
Şehmus Hazer, Sadık Emir 
Kabaca ve Furkan Haltalı 

ilk 5’iyle başladı. Mü-
sabakanın ilk yarısı 

37-37’lik eşitlikle 
sona erdi. Milliler, 

B Grubu’ndaki 
ikinci pencere 

maçlarında 
25 Şubat 

2022’de deplas-
manda ve 28 Şubat 
2022 tarihinde de 
sahasında Yunanis-
tan ile karşı karşıya ge-
lecek. A Milli Takım’da 
Shane Larkin 22, Buğra-
han Tuncer 17, Metecan 
Birsen 11 sayıyla oynadı. 
Büyük Britanya’da ise 
Dan Clark 17, Gabriel 
Olaseni 15 ve Tarık Phil-
lip 14 sayıyla oynadı.

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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

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

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

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

*

30 KASIM 2021 SALI

SPOR Toto Süper 
Lig’de Fenerbah-
çe mağlubiyetinin 

ardından Öznur Kablo Yeni 
Malatyaspor’la deplasman-
da golsüz berabere kalan 
sarı-kırmızılıların, lider 
Trabzonspor’la arasındaki 
puan farkı 14’üncü haftada 
14’e çıktı. Galatasaray, puan 
tablosunda Fenerbahçe 
haricinde üst basamakta yer 
alan 5 rakibi; Konyaspor, 
Hatayspor, Alanyaspor, 

Başakşehir ve Karagüm-
rük’ün de puan yitirdiği 
haftada yukarıya tırman-
ma şansını kaçırdı. Süper 
Lig’deki galibiyet hasreti 3 
maça çıkan Galatasaray, son 
dönemdeki karşılaşmalarda 
birçok pozisyona girmesine 
rağmen gol bulma konusun-
da sıkıntı yaşıyor. Özellikle 
Fenerbahçe ve Malatyaspor 
mücadelelerinde yakalanan 
fırsatlar değerlendirilemedi. 
Teknik direktör Fatih Te-

rim’in Süper Lig’de 14 hafta 
geride kalmasına rağmen 
forvet hattında Diagne, Mu-
hammed ve Halil arasındaki 
tercihini sürekli değiştirmesi 
de eleştirileri beraberinde 
getirdi. Terim’in savunma 
hattında rotasyon yapmayıp, 
orta saha ve hücumda takı-
mın etkili isimlerini Avrupa 
dönüşü dinlendirmesi de 
sarı-kırmızılıların oyun kur-
gusunu olumsuz etkilerken, 
bu durum skorlara yansıdı.

TÜRKIYE POTADA GALIP

AVRUPA’DA VARAVRUPA’DA VAR
TURKTURKiiYE’DE YOKYE’DE YOK

AKCIĞER kanseri nedeniy-
le bir süredir tedavi altında 
olan Galatasaray’ın 37’nci 

başkanı Mustafa Cengiz bugün 
Istanbul’da tedavi gördüğü has-
tanede yaşamını yitirdi. Cengiz’in 
yaşamını yitirmesinin ardından 
hastanenin Tıbbi Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Yeşim Eralp, Galatasa-
ray’ın eski yöneticisi Yusuf Günay 
ve Mustafa Cengiz’in oğlu Sar-
per Cengiz basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Cengiz’in 
tedavi gördüğü hastanenin Tıbbi 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim 
Eralp, “1,5 yıldır akciğer kanseriy-
le savaşmaktaydı. Tüm tedaviler 
eksiksiz şekilde uygulandı. 3 gün 
önce durumu ağırlaştı ve yoğun 
bakım ünitemize alındı. Bugün 
17.40’ta yağılan tüm müdahalele-
re rağmen hayata veda etmiştir. 
Artık sözün bittiği noktadayız. 
Tüm sevenlerine başsağlığı, 
kendisine de Allah’tan rahmet 
diliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKORLARI KIRA REKORLARI KIRA 
KIRA ILERLIYORKIRA ILERLIYOR

Süper Lig’de zirve yarışında namağlup serisini sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük 
galibiyetiyle birlikte 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarladı. Bordo mavililer, 

Adana Demirspor maçından da 3 puanla ayrılarak kendi rekorunu kırmayı hedefliyor

2021-22 sezonunda Süper Lig’de 
namağlup yoluna devam eden 
Trabzonspor, Fatih Karagüm-

rük’ten aldığı 3 puanla birlikte en 
yakın rakipleri Konyaspor ve Ha-
tayspor ile puan farkını 10’a çıkardı. 
Süper Lig’in 14. haftasında 36 puanla 
ligin zirvesindeki yerini koruyan 
bordo mavililer Fatih Karagüm-
rük zaferiyle, üst üste 7 galibiyet 
elde etti. 1995-1996 sezonundaki 
26 maçlık yenilmezlik rekorunu 
yakalayan Karadeniz fırtınası, cu-
martesi günü oynayacağı Adana 
Demirspor maçından galibiyet 
elde etmesi halinde kendi reko-

runu kıracak.

Coşkulu karşılama
İstanbul’dan 3 puanla ayrılan bordo 
mavili ekip, dün akşam havayoluyla 
Trabzon’a döndü. Futbolcular, galibi-
yet sevinciyle havalimanına akın eden 

coşkulu taraftarlarca karşılandı. 
Teknik direktör Abdullah Avcı, 
kafileye dönüşte eşlik etmeye-
rek geceyi İstanbul’daki evinde 
geçirdi. Bordo mavili futbolcu-
lardan Peres, Hugo, Nwakaeme, 
Berat ve Djaniny de takımdan 
ayrı olarak Trabzon’a dönecek. 
Bugünü izinli olarak geçirecek 

olan futbolcular, yarın Adana De-
mirspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Maç biletleri tam kapasite
Trabzonspor’un Süper Lig’in 14. haf-
tasında 4 Aralık Cumartesi günü saat 
16.00’da oynayacağı Adana Demirspor 
maçı biletleri satışa sunuldu. Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı 
son karara göre, biletler Medical Park 
Stadyumu’nun tam kapasitesi oranında 
satışa sunulacak. İki doz Covid-19 aşısı 
olan kişilerin son aşısını yaptıran ve 
son aşısının üzerinden en az 14 gün ge-
çen taraftarlar maça HES kodu kont-
rolünün ardından girebilecek. DHA

Vip Platinum ....... 600 TL.
Vip Gold .............. 350 TL.
Vip Silver ............ 200 TL.
Batı ...................... 150 TL.
Doğu ................... 100 TL.
Fırtına .................... 55 TL.
Kale Arkası ........... 35 TL.

Trabzonspor - Adana 
Demirspor maçının 

bilet fiyatları şu şekilde 
belirlendi: 

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova gibi önemli 
ekiplerin önünde namağlup lider konumda bulunup; gruptan çıkmayı garanti-

leyen Galatasaray, aynı performansı Süper Lig’de gösteremiyor

Galatasaray’ın eski başkanı Mus-
tafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, 
sadece babasını değil, rehberini 

kaybettiğini söyledi

SADECE BABA DEĞIL
REHBERIMI 
KAYBETTIM

SALON: Sinan Erdem 
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, 

Martin Horozov, Zdravko Rutesic 
1. PERİYOT: 16-23 2. PERİYOT: 21-14 

(37-37) 3. PERİYOT: 23-17 (60-54) 
4. PERİYOT: 24-13 

TÜRKİYE: Larkin 22, Metecan 11, 
Şehmus 7, Furkan Haltalı 7, Tolga, 

Samet 2, Melih 9, Berk, Doğuş 
Özdemiroğlu 1, Buğrahan 17, Sadık 

Emir, Muhsin 8 
BÜYÜK BRİTANYA: Olaseni 15, 

Hamilton 7, Mockford 3, Okereafor 
4, Clark 17, Filip 14, Bigby-Williams, 

Ogunleye 5, Carl 17

84-67

SPOR Toto Süper Lig’in 
14’üncü haftasında Demir 
Grup Sivasspor sahasında 

konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 
4-0 mağlup etti. Yatabare’nin 
hat-trick yaptığı maçta kırmızı 
beyazlılar ligde 6 hafta sonra yeni-
den galip gelirken, puanını 16’ya 
çıkarttı. Ligdeki bu sezon 4’üncü 
mağlubiyetini alan Hatayspor ise 
26 puanda kaldı. 2’nci dakikada 
orta alanda topla buluşan Yataba-
re vurdu, defanstan sekti, dönen 
topa Kerem atak yaptı yerden 
vurdu, kaleci Munir zayıf gelen 
topa sahip oldu. 
5’inci dakikada soldan Gradel’in 
köşe vuruşunda ceza alanında 
uygun durumdaki Caner’in vuru-
şunda top üstten auta gitti.  20’nci 
dakikada soldan ceza alanına giren 
Gradel, Kamil Ahmet’in müdaha-

lesiyle yerde kalınca hakem penaltı 
noktasını gösterdi. Atışı kullanan 
Henrique topu filelere gönderdi ve 
takımını öne geçirdi: 1-0. 43’üncü 
dakikada sol kanattan aldığı topla 
hareketlenen Gradel ceza alanına 
gönderdi. Yatabare’nin sol ayağı 
ile yerden vuruşunda top köşe-
den filelerle buluştu: 2-0. 48’inci 
dakikada sol kanattan Faycal Fajr 
serbest vuruşu kullandı. Topu 
alan Gradel soldan ceza alanına 
gönderdi. Ön direkte dokunan 
Yatabere kendisinin 2, takımı-
nın 3’üncü golünü kaydetti: 3-0. 
86’ncı dakikada bu kez sağ kanatta 
topla buluşan Gradel ceza alanına 
yerden gönderdi, yakın mesafeden 
Yatabare topa dokundu ve kendi-
sinin 3, takımının 4’üncü golünü 
kaydetti: 4-0. Karşılaşma 4-0’lık 
skorla sona erdi.

GENÇLIK ve 
Spor Bakanı Meh-
met Muharrem 

Kasapoğlu Gaziantep’e 
inşa edilen Türkiye’nin 
en büyük olimpik yüzme 
havuzu ve 8 adet spor 
tesisinin açılışına katıldı. 
Törende Bakan Kasapoğ-
lu’nun yanı sıra Gazi-
antep Valisi Davut Gül, 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, milletvekilleri 
ve çok sayıda vatandaş 
ve sporcular yer aldı. 
Yüzücülerle bir araya 
gelen Bakan Kasapoğlu, 
19 yıldan beri her alan-
da olduğu gibi sporda 
da çok büyük atılımlar 
gerçekleştirdiklerini be-

lirterek, şunları söyledi: 
“Havuzumuz sadece 
şehrimizin ve bölgemizin 
ötesinde Avrupa’da ilk 
5’de yer alan bir havuz-
dur. Burada bir çaba 
ve emek var. Bu güzel 
tesisin bugünlere gelme-
sinde emeği olan millet-
vekillerine, başkanımıza 
ve çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Bu 
tesis ülkemiz sporuna ve 
uluslarasın camiaya çok 
büyük hizmetler sunacak. 
Spor birleştiren ve dönüş-
türen ve pek çok misyonu 
içinde bulunduran bir ol-
gudur. 19 yıldan beri her 
alanda olduğu gibi sporda 
da çok büyük atılımlarını 
gerçekleştirdik”

ANTEPLILER YÜZECEKANTEPLILER YÜZECEK Dört dörtlük YiğidoDört dörtlük Yiğido



Beylikdüzü’nde hizmet veren Masil 
Meyhane, birbirinden güzel prog-
ramlarıyla eğlencenin en önemli 

adreslerinden biri haline geldi. 
Vatandaşların büyük beğen-
sini toplayan Masil’de sahne 
alan Sibel Yıldırım ise ses-

lendirdiği şarkılarla geceye 
ayrı bir keyif katıyor

Filistin Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü kapsa-
mında hafızalara yer eden 

fotoğraflardan oluşan “Esaretin 
Altında Filistinliler Sergisi” Ba-
şakşehir’de açıldı. İsrail’in Filis-
tin’de yıllardır bitmeyen zulmüne 
ve işgaline dikkat çekmenin ya-
nında mazlumların sesi olabilmek 
için Başakşehir Millet Bahçesi’nde 
açılan sergiye Filistin Ankara 

Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Başakşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Tayyip Tanrıkulu, Filistin Dostluk 
Derneği Başkanı Hazem Antar’ın 
yanı sıra Filistinliler ve Başakşe-
hirliler katıldı.
Birlik olma çağrısı
Filistin’de yaşanan İsrail baskısını 
açık bir şekilde gösteren sergide, 
hafızalara kazınan fotoğraf karele-

rine yer verildi. Serginin açılışına 
katılan Filistinliler, Filistin dava-
sının tüm Müslümanların davası 
olması gerektiğini belirtti. Birlik 
ve beraberlik içerisinde olundu-
ğunda bu baskıların ve zulmün 
de son bulacağını belirtti. Kenet-
lenme ve Kudüs davasında hep 
birlikte olma çağrısında bulundu. 
Başakşehir Millet Bahçesi’nde açı-
lan Esaretin Altında Filistinliler 
Sergisi bir hafta boyunca ziyaret 
edilebilecek.

YAKUP TEZCAN

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

7’DEN 70’E ANMA

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

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

Cumhurbaşkanı yazdı

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

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

Tek bir duygumuz vardı

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

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

Kitaba övgü

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

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

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

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

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

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

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

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

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

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

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

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

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Başakşehir’de, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü 
kapsamında anlamlı bir sergi açılışı yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Hasan Turan, “Filistin davası hepimizin davasıdır” dedi

BEYLİKDÜZÜ’NÜN en şık 
mekanları arasında yer alan 
Masil Meyhane, eğlencenin 
en önemli adreslerinden biri 
haline geldi. Sibel Yıldırım, 
Gökhan Yağmur, Erkan 
Sönmez, Hasan Çebi, Özlem 
Çekem ve Atilla Aydoğdu 
gibi başarılı sanatçıların sahne 
aldığı Masil’de haftanın hemen 

hemen her günü keyifli bir prog-
ram bulmak mümkün. Beylikdü-
zü sakinlerinin ve çevre ilçeler-
den gelen vatandaşların uğrak 
yeri olan Masil’de her sanatçı 
büyük beğeni kazanırken, Sibel 
Yıldırım ise seslendirdiği türküler 
ve arabesk şarkılarla gönülleri 
fethediyor. “Şarkı söylerken 
insanları mutlu edebildiğimi gör-
mek beni mutlu ediyor” diyen 

güzel şarkıcı, “Masil’de 
programlarımız devam 
ediyor. Böylesi şık ve 
seçkin bir yerde dinleyi-
cilerimizle buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Herkesi bu eğlenceye 
davet ediyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Beylikdüzü’nde hizmet veren Masil 
Meyhane, birbirinden güzel prog-
ramlarıyla eğlencenin en önemli 

adreslerinden biri haline geldi. 
Vatandaşların büyük beğen-
sini toplayan Masil’de sahne 
alan Sibel Yıldırım ise ses-

lendirdiği şarkılarla geceye 
ayrı bir keyif katıyor
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SSiiBEL YILDIRIMBEL YILDIRIM
Masil’i sallıyorMasil’i sallıyor

POP müziğin son dönemdeki en başarılı 
isimlerinden Buray, merakla beklenen 
“Nasıl Unuturum” şarkısının klibini 
sevenleri ile buluşturdu. “Başka Hika-
yeler” isimli albümünde yer alan “Nasıl 
Unuturum”un klibini Gomma & Wasp 
Ent. etiketiyle youtube ve tüm dijital 
platformlarda müzikseverlerin beğenisi-
ne sunan Buray, heyecanını ve duygula-
rını sosyal medya hesaplarından yayın-
ladığı teşekkür mesajıyla paylaştı. Söz 
ve müziği Buray ve Gözde Ançel’e ait 
olan ve klip yönetmenliği Melih Kun’un 
üstlendiği gerçek, hayal ve geçmiş ara-

sında sıkışan bir 
ilişkiyi anlatan 
şarkının klip çe-
kimi ise aşıklar 
şehri İstan-
bul’da gerçek-
leştirildi..Genç 
model Dilara 
Küçük’ün eşlik 
ettiği çekimler-
de geçmişten 
nüanslar taşıyan retro bir klip çeken 
Buray, dijital dünyaya bir kez daha kalıcı 
bir imza atmış oldu.

Buray’dan yeni klip

BAŞARILI sanatçı Betül Demir kış konserle-
ri için gardrobunu yeniledi. Etkileyicisi sesi 
ve muhteşem sahne performansı ile türk 
müziğine damgasını vurmayı başaran Betül 
Demir, aralık ayında vereceği konser-
le 2021 yılını sahnede kapatacak. Yılın 
son ayında vereceği konserler için modacı 
Gülşah Çabukel’e yirmi farklı kıyafet hazır-
latan güzel sanatçı, performanslarını mini bir 
defileye dönüştürecek. Ayrıca yepyeni bir single 
hazırlığı içinde olan Betül Demir, dillere pele-
senk olan şarkılarına bir yenisini daha eklemeye 
hazırlanıyor. Yeni şarkısı için Mustafa Işılak’ın 
objektifine birbirinden güzel pozlar veren Demir, 
müzik listelerinde dengeleri değiştirecek...

TURKULERE
SES VEREN iKiLi
YENER ve Ümit ikilisi-
nin arkadaşlıkları Harran 
Üniversitesi’nde müzik 
öğretmenliği bölümünde 
aynı sınıfta olmaları vesi-
lesiyle başladı. Zaman içe-
risinde aynı evi paylaşan 
Yener ve Ümit, çok sesli 
eserler üzerinde çalışma-
lar yaptı. Aralarındaki ses 

uyumunu armoniye bağlı 
olarak fark etmelerinden 
dolayı zamanla bu ça-
lışmalar sıklığını artırdı. 
2018 yılında O Ses Türki-
ye yarışmasına katılmaya 
karar vererek dört jüri 
üyesini döndürmeyi başa-
ran ikili elemeleri geçerek 
finale adlarını yazdırdı ve 
yarışmayı ikinci sırada ta-
mamladı. 2020’de ilk sing-
le çalışmaları olan Hasret 
ile göz dolduran ikili 
şimdi ise yeni tür-
külerle sevenlerinin 
karşısına çıktı.
Mahzuni’nin
türküsünü
söylediler
Aşık Mahzuni Şerif’ten 
‘Zevzek’, Ali Asker’den 
‘Ya Rab Bu Ne Derttir’, 
Erdal Güney’den ‘Sak-

lımdasın’ isimli türküleri 
seslendiren ikili çok 
yakında ise söz ve müziği 
kendilerine ait bir eserle 
müzik piyasasını sallamayı 
hedefliyor. Gerek söz ve 
beste çalışmaları gerekse 
de müzikal projeler ola-
rak  üzerinde yoğunlaşan 
ikili bu pandemi süre-
cinde birçok çalışmayı 
sunmayı düşünüyor.

2018 yılında katıldıkları O Ses Türkiye yarışmasıyla isimlerini Türkiye’ye duyuran Yener ve 
Ümit ikilisi 2020 yılındaki ‘Hasret’ isimli ilk single çalışmalarının ardından şimdi Aşık Mahzu-
ni Şerif’in ‘Zevzek’ ve Ali Asker’in ‘Ya Rab Bu Ne Derttir’ eserleriyle sevenlerinin karşısında

RENGARENK
BETÜL DEMİR
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