
MUTABAKATA SERT TEPKİ

Esenyurt'ta toplamda 30
bin konut mağduru var.

Innnovia 4 projesinde ise 4 bin
kişi mağdur edildi. 2015 yılında
bitirilmesi öngörülen projede evler
hâlâ teslim edilmedi. Konutla Do-
landıran Hak Sahipleri Platformu
üyeleri Esenyurt Belediyesi
önünde yaptığı açıklamayla,
"Mağduriyetimiz giderilsin" dedi.
Esenyurt’ta 30 bin tüketiciye fir-

malar tarafından maketten konut
satıldığını belirten mağdurlar, “Bu
projede eski belediye başkanı kat
karşılığı inşaat sözleşmelerine
organizatör olarak belediye
adına imza atmıştır. Esenyurt
Belediyesi arsa sahiplerinin
firma ile yapmış olduğu söz-
leşmelerde organizatördür”
dedi. Mağdurlar sorunun 
çözülmesini talep etti. 

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ 
SÖZLEŞMEDE İMZASI VAR

ç

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, NATO Liderler

Zirvesi sonrası IFEMA Kongre
Merkezi'nde basın toplantısı dü-
zenledi. Erdoğan, İsveç ve Finlan-
diya ile imzalanan muhtıra için
"Üçlü muhtıra diplomatik bir zafer-
dir. İsveç, 73 teröristin Türkiye'ye
iadesi için söz verdi" diye konuştu.
Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya
üzerlerine düşen
görevlerini yerine
getirmeleri lazım.
Üzerlerine düşen-
leri yapmazlarsa
mutabakat Mec-
lis'e gitmez" ifade-
lerini kullandı.
Erdoğan, ABD
Başkanı Biden'ın
F-16 konusunda
adım atacağını
söyledi.
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Bastın imzayı 
çıktın geldin!

Yapılan eylemlerin ardın-
dan Belediye Başkanı Boz-

kurt, Innovia 4 projesinin
mağdurları ile makamında
bir araya geldi. Belediyenin
konuyla ilgili gerekli olan tüm
çalışmaları büyük bir titizlikle
yaptığını savunan Bozkurt,
projeye ait dosyanın incelen-
mesi ve onaydan geçmesi için
İBB’ye yollandığını belirtti.

Buradaki sürecin ardından da
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı'ndan görüş isteneceğini ifade
eden Bozkurt, Bakanlık onayının
ardından dosyanın önündeki en-
gellerin kalkacağını söyledi. Bu
süreçlerin sona ermeden projenin
faaliyete geçemeyeceğini belirten
Bozkurt, “Evlerinize kavuşmanızı
sizin kadar biz de istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

SÜREÇ SONA ERMEDEN 
FAALİYETE GEÇEMEZ!

Çekirdeklerini
sakın atmayın!

ç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
NATO Zirvesi’nde imzaladığı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeli-
ğinin önünü açan mutabakata ilişkin
eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçda-
roğlu, “Başta kaldığım sürece asla

giremezler dedi. E
ne oldu? Gittin, bas-
tın imzayı çıktın gel-
din. Peki Türkiye’nin
ağırlığı oldu mu? ol-
madı. Ciddiye alınır
mı artık Türkiye
Cumhuriyeti Dev-
leti? Türkiye böyle
bir yönetimi hak et-
miyor” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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HABER
BARIŞ KIŞ

Arnavutköy'de kiraya zam tartışmasında, ev sahibinin 3 kardeşi-
nin kiracılara saldırarak darp ettiği iddia edildi. Kiracı çift ile 
başından yaralanan yeğenleri, saldırganlardan şikayetçi oldu

Türk Kurtuluş Savaşı'nın sem-
bol isimlerinden birisi olan

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Ka-
rabekir, babasıyla ilgili bilinmeyenleri
Damga'ya anlattı. Kurtuluş Savaşı
mücadelesine omuz
veren Mustafa
Kemal, İsmet İnönü,
Ali Fuat Cebesoy ve
babası Kazım Kara-
bekir gibi isimler için
'ilahi kadro' benzet-
mesini yapan Kara-
bekir, “Babam büyük
bir vatanseverdi”
dedi. I SAYFA 8
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INNOVIA 4’TE
YILAN HIKAYESI

Merkez Mahallesi'nde meydana gelen
saldırıda iddiaya göre, ev sahibi Özkan

Avcı, kiracıları Orhan ve Filiz Görenç çiftine
kira bedelini bin 500 liradan 4 bin 500 liraya
çıkartacağını bildirdi. Bu parayı ödeyemeye-
ceklerini belirten Görenç çiftine evi boşaltma-
ları söylendi. Bunun üzerine kiracı ile ev
sahipleri arasında tartışma çıktı. Binaya gelen
ev sahibi Özkan Avcı'nın kardeşileri Ethem
Avcı, Erdem Avcı ve Murat Avcı ile kiracı çift
arasında kavga çıktı. Kavga sonrası Orhan
Görenç, Filiz Görenç ve yeğenleri darp ra-
poru alarak üç kardeşten şikayetçi oldu. Ev
sahibinin annesi Yadigar Avcı ise "Biz onları
istemiyoruz” diye konuştu. I SAYFA 3
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Türk sinemasının usta ismi Cüneyt
Arkın, Teşvikiye Camii'nde düzen-

lenen cenaze töreniyle son yolculuğuna
uğurlandı. Arkın’ın oğlu Murat Arkın,
usta oyuncunun sevenlerine, babasının
bir filminde geçen replikle seslendi: “Ağ-

lamayın bre! Böyle insanlara ağlamak
değil, destan yaraşır.”  Sevenlerinin
omuzlarında ve gözyaşları eşliğinde
Teşvikiye Camii’nden alınan
Arkın’ın naaşı, Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda defnedildi. I SAYFA 16
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İBB İNCELİYOR, BAKANLIK GÖRÜŞ BİLDİRECEK, SONRA PROJE BAŞLAYACAK!

Kısa bir zaman önce Esenyurt Belediyesi önünde eylem yapan ve “Hak hukuk adalet” şeklinde slogan atan
Innovia 4 konut mağdurları Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'la bir araya geldi. Projeye ait dosyanın
onaydan geçmesi için İBB’ye yollandığını belirten Bozkurt, daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
görüş isteneceğini belirtti. Bozkurt, bu süreçlerin sona ermeden projenin faaliyete geçemeyeceğini söyledi

ZAM KAVGASI!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcı-
lar’daki İBB projelerini yerinde inceledi.

Yenimahalle’deki 510 yataklı öğrenci yurdu
inşaatı şantiyesinde açıklamalarda bulunan
İmamoğlu, “Her yönüyle çok sağlam bir kom-
pleks. Biz, eylülde yurtlarımızda 2 bin 700’e
ulaşacağız yatak sayısında. Bu aslında ara 
dönemde devreye girecek. Bir sonraki seneye
hedefimiz, 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil
olmak” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Merve Çağı-
ran ile yolla-

rını ayıran İsmail
Hacıoğlu, yeni
bir birlikteliğe
yelken açtı. Ha-
cıoğlu'nun ken-
disi gibi oyuncu
olan Aslıhan

Gürbüz ile aşk ya-
şadığı öğrenildi.
Taze aşıkların bir-

likte tatile çıktıkları
belirtildi. 2016 yılında

evlendiği Duygu Ku-
marki'yle boşandıktan
günler sonra ünlü
oyuncu Merve Çağı-
ran ile aşk yaşa-
maya başlayan
İsmail Hacıoğlu,
geçtiğimiz ay ilişki-
sini noktalamıştı.
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328 ARACA EL KONULDU

1 buçuk yıl ilmek 
ilmek dokuduk!

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Erol Evcil'in de arala-

rından bulunduğu 310 kişinin gözal-
tına alındığı 'Demir Yumruk'
operasyonuyla ilgili, "Operasyonun
safhası devam edecektir. Bu operas-
yonda çok sabrettik. Yaklaşık 1
buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir
operasyondu" ifadelerini kullandı.
Soylu, operasyonda 1'i uçak 328

araca el konuldu-
ğunu hatırlatarak,
"Uçak, operasyon
başlarken Londra’ya
kaçırılmış. Ankara
Emniyet Müdürlü-
ğümüzün hassas ça-
lışması neticesinde
uçak Türkiye’ye 4
saat içerisinde geti-
rildi" diye konuştu.

ç

SERMAYE AKITILIYOR

41.4 milyar TL 
kimlere aktı?

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, devlet banka-

larından belirli şirket ve gruplara ser-
maye transferleri yapıldığını iddia
etti. CHP'li Milletvekili Karabat,
TBMM’de gerçekleştirdiği basın
açıklamasında, “Halkbank’taki 41.4

milyar TL kimlere
aktı?” diye sordu.
Karabat, “Bakkal
bile borç verirken
daha dikkatli olur
ancak anlaşılıyor ki
Halkbank yöne-
timi belirli kişilere
sermaye akıtıyor”
iddiasında bu-
lundu. I SAYFA 7

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi
Hazal Çelik, karpuz tüketirken

sağlığınızı riske atmamak için dikkat et-
meniz gereken 6 kuralı anlattı. Karpuz
çekirdeklerinin de karpuz gibi sağlığa
olumlu etkisi olduğunu belirten Çelik,
“Diyabet ve insülin direnci gibi bir has-
talığınız varsa karpuzu günde sadece
bir kez 200 gramı geçmeyecek şekilde
ve haftada en fazla 3-4 kez tüketmeye
özen gösterin” dedi. I SAYFA 2
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BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR
Esenyurt Belediyesi önünde eylem yapan konut mağdurları, Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'a çağrı yapmış, kronikleşen sorunun çözümü için katkı istemişti. Mağdur-
ların eylemi ses getirdi ve Kemal Deniz Bozkurt, eylemcileri makamında ağırladı. 

ÖZEL HABER: YUNUS EMRE YÜKSEK

Başta Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti olmak üzere 9 basın meslek

örgütü bir araya gelerek Sosyal Medya
Yasası olarak bilinen ve dezenformas-
yonla mücadele amacıyla hazırlanan
“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi”ine tepki gösterdi. Yapılan açıkla-
mada, “Teklifin geri çekilerek 1 Ekim’de
başlayacak yeni yasama yılına ertelen-
mesi sevindirici ancak yeterli değildir.
Mevcut haliyle Meclis'e getirilmesi
kabul edilemez” denildi. I SAYFA 9

Ulusal ve uluslararası yarışma-
larda kazandığı derecelerle Tür-

kiye’yi gururlandıran genç yetenek
piyanist İlyun Bürkev, dünya çapında
katılımın olduğu Salzburg Mozarteum
Üniversitesi Hazırlık sınavında birinci
oldu. Bürkev, aynı zamanda dünyaca
ünlü piyanist Profesör
Pavel Gigilov’un da
kariyerindeki ilk hazır-
lık öğrencisi olurken
Avusturya’nın bir diğer
prestijli müzik okulu
olan Musik Gymnasi-
um’a da kabul edildi. 
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Sevindirici ama
yeterli değil!

İlyun Bürkev’den
büyük başarıBİZ ONLARI İSTEMİYORUZ!

EN BAŞARILI BAŞKANLAR
ORC Araştırma 30
büyükşehire bağlı,

nüfusu 100 binin üzerinde
184 ilçede yaptığı memnu-
niyet anketinin ilk sırasında
yüzde 66,3'lük oranıyla 
Denizli'nin CHP'li Merkez-
efendi Belediye Başkanı
Şeniz Doğan yer aldı. Do-
ğan'ı yüzde 65,7 ile İzmir'in

CHP'li Bayraklı Belediye
Başkanı Serdar Sandal ve
yüzde 65,5 ile İstanbul'un
AK Partili Esenler Belediye
Başkanı M. Tevfik Göksu
takip etti. AK Partili Eyüp-
sultan Belediye Başkanı
Deniz Köken ise yüzde 
61 memnuniyetle listede 
9. sırada yer aldı.

Bu sene 661'incisi düzenlenecek
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

öncesinde başpehlivanlar iddialı konuştu.

ç

ç
Başpehlivanlar iddialı

SAYFA 15

Tevfik Göksu Şeniz Doğan

Recep Tayyip
Erdoğan



OKUL-
LARIN 
kapanıp 
yaz tatilinin 
başlaması 
ile birlikte 
tüketiciler 
tatil planı yapmaya başladılar. Tatil bütçesini 
doğru yönetmek isteyenler otel tatiline alter-
natif bir arayış içerisine girerken, karavan tatili 
yapmak son dönemin en dikkat çeken kalıcı ta-
til seçeneklerinden bir tanesi olmayı başarıyor. 
Karavan tatili çeşitli rotalarla farklı yerleri keş-
fetme imkânı sunarken, doğada özgür bir şe-
kilde dilediğince tatil yapmak isteyenler de gün 
geçtikçe karavanlara ilgi gösteriyor. Özellikle 
pandemi döneminde daha izole bir tatil imkânı 
sunan karavan tatiline yönelenler, bu sene de 
doğa ile iç içe vakit geçirmek için karavanlar-
dan vazgeçmiyor. Sahibinden.com’un verilerine 
göre geçtiğimiz ay verilen satılık motokaravan 
ilanları geçtiğimiz yıla oranla %68 arttı. Motor-
lu taşıtlarla kolayca bağlantı kurarak, her yere 
birlikte götürülebilen çekme karavanlara ilgi 
de artış gösterdi ve geçtiğimiz ay verilen satılık 
çekme karavan ilanları geçtiğimiz yıla göre 
%62 oranında arttı. Afyon, Bursa ve İstanbul 
en çok karavan ilanı verilen yerler oldu.

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

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

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

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

Hafızada iyileşme gözlendi  

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

Beyaz cevheri küçülttü

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

Gençlerde henüz denenmedi

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

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

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

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

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

Protein kaçağına dikkat

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

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

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

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

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

İdrar sıkıntısı belirti

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

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

Son teknolojik tedaviler 

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

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

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

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

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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KARPUZKARPUZ  
YEMENYEMENiiN 6 KURALIN 6 KURALI
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken sağlığınızı 
riske atmamak için dikkat etmeniz gereken 6 kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

KADINLAR 
BU HABER SIZE

Yaz geldi karavana Yaz geldi karavana 
ilgi arttıilgi arttı

Sindirim sisteminin sağlıklı ça-
lışmasına destek oluyor… Kalp 
ve kanser hastalıklarından ko-

runmada fayda sağlıyor… Böbrek 
ve cilt sağlığımız üzerinde önemli 
işlevler üstleniyor… Uykusuzluğa 
karşı savaşıyor… Lezzeti ve bol su 
içeriğiyle yaz aylarının en favori 
meyvelerinden olan karpuz, A ile C 
vitaminleri, potasyum, magnezyum 
ve kalsiyum gibi minerallerin yanı 
sıra likopenden de zengin olması 
sayesinde sofralarımıza adeta sağlık 
taşıyor. Ancak karpuz tüketirken 
bazı kurallara dikkat etmek gereki-
yor, aksi halde yarardan çok zarar 
verebiliyor!  Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, glisemik  
indeksi yüksek olması nedeniyle 
kan şekerini hızla yükseltebildiği 
için karpuzun fazla tüketilmemesi 
gerektiğine dikkat çekerek, “Di-
yabet ve insülin direnci gibi bir 
hastalığınız varsa karpuzu günde 
sadece bir kez 200 gramı geçmeye-
cek şekilde ve haftada en fazla 3-4 
kez tüketmeye özen gösterin” diyor. 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 
Çelik, karpuz tüketirken sağlığınızı 
riske atmamak için dikkat etmeniz 
gereken 6 kuralı anlattı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu! 

Ana öğün değil, ara öğün olsun! 
Karpuz yapısında işlenmemiş, 

doğal şeker içeriyor. Büyük bir 
bölümü sudan oluşsa da, 100 gra-
mında yaklaşık 7gr karbonhidrat 
mevcut. İçeriğindeki karbonhidrat 
nedeniyle glisemik indeksi, yani 
kan şekerini yükseltme hızı yüksek 

olduğu için ideal porsiyon 
miktarı aşıldığında özel-
likle diyabet hastalarının 
sağlığını tehdit edebiliyor. 
Fazla tüketimi içerdiği kar-
bonhidrat nedeniyle göbek 
çevresinde ve karaciğerde 
yağlanmaya da neden ola-
biliyor. Yine içeriğindeki 
fodmap nedeniyle sindi-
rim sistemi de etkilendiği 
için şişkinlik ve gaz gibi 
problemler de gelişebiliyor. Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal 
Çelik, “Porsiyon miktarının artması 
nedeniyle karpuzu ana öğün olarak 
değil, ara öğün olarak tüketmeye 
özen gösterin” diyor.  

Yanında mutlaka protein tüketin
Karpuz; elma, armut ve muz gibi 

meyvelerden farklı olarak uzun 
süreli tokluk sağlamıyor, mideyi 
şişirerek kısa süreli doygunluk 
hissetmenize yol açıyor. Bu nedenle 
karpuzun yanında peynir gibi pro-
tein kaynağı ya da ceviz, badem ve 
fındık gibi yağlı tohumları tüketme-
niz hem daha uzun süre tok kal-
manıza hem de tükettiğiniz karpuz 
porsiyonunun kontrollü olmasına 
yardımcı olacaktır. 

Karpuz peynir ikilisine dikkat! 
Karpuz denildiğinde hemen he-

pimizin aklında ilk olarak ‘peynir’ 
geliyor. Zira karpuz-peynir yaz 
aylarında ara öğünlerin vazgeçil-
mez ikilisini oluşturuyor. Uzun 
süreli tokluk sağlamayan karpuzun 
yanında iyi bir protein kaynağı olan 
peynir tüketmeniz kan şekerini 
dengeleyerek doygunluk, dolayısıy-
la porsiyon kontrolü sağladığı için 
aynı zamanda da faydalı. Ancak 

dikkat! Beslenme ve Diyet Uz-
manı Ezgi Hazal Çelik, “Gün-
lük tuz tüketiminin artmaması 
için ara öğünde bir porsiyon 
az tuzlu peynirle bir porsiyon 
(yaklaşık 200 gram) karpuz 
miktarını aşmayın” uyarısında 
bulunuyor. 

Çekirdeklerini  
sakın atmayın 

Karpuz çekirdeklerinin de 
karpuz gibi sağlığa birçok olumlu 
etkisi oluyor. Vitamin, mineral ile 
yağın yanı sıra içerdiği cucurbocit-
rin adlı madde sayesinde kan ba-
sıncının düşmesine ve böbreklerin 
temizlenmesine yardımcı olabilece-
ği belirtiliyor. Çekirdeği karpuzla 
birlikte çiğ halde tüketemiyorsanız 
kuruttuktan sonra kuruyemiş şek-
linde de yiyebilirsiniz. 

Karpuz suyunu tercih etmeyin
Glisemik indeksi yüksek olan, 

dolayısıyla fazla miktarda yenildi-
ğinde kan şekerini hızla yükseltme 
riski taşıyan karpuz, meyve suyu 
veya smoothie şeklinde tüketildi-
ğinde kan şekerinin düzenlenme-
sinde sorun oluşturabiliyor. Bunun 
nedeni ise karpuz suyu olarak 
tüketildiğinde karpuzun porsiyon 
miktarının artması. Smoothie’lerde 
de hem ekstra başka besinlerin 
eklenmesi hem de yine bir sıkma 
işlemi uygulandığı için porsiyon 
miktarı, dolayısıyla kalori içeriği 
artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Ezgi Hazal Çelik, “Meyve suyunda 
C vitamini ve lifin büyük bir kısmı-
nın kaybolduğunu da göz önünde 
bulundurarak, karpuzu meyve 
şeklinde tüketmeniz daha sağlıklı 
olacaktır” diyor. 

SEMANUR POLAT

Ezgi Hazal 
Çelik

ÜREME çağındaki kadınlarda yüzde 
5-10 oranında görülme sıklığına sahip 
olan polikistik over sendromu (PKOS 

veya PKO) kadınlarda en sık görülen infer-
tilite (kısırlık) nedeni olarak kabul ediliyor. 
Ancak doğru bir tedavi süreciyle polikistik 
over sendromunun doğurganlığa olan olumsuz 
etkisi ortadan kaldırılabiliyor. Memorial Bah-

çelievler Hastanesi Tüp Bebek 
Bölümü’nden Doç. Dr. Arzu 
Yurci, polikistik over sendromu 
ve hakkında bilgi verdi.  Polikis-
tik over sendromunun vücutta 
ortaya çıkmasının altında yatan 
temel sebep henüz kesin olarak 
bilinemese de hastalığın gene-
tik faktörlerden ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Polikistik over 
sendromunun belirtileri şöyle 
sıralanmaktadır: 

n Adet düzensizliği (35 gün-
den daha seyrek adet görme),

n Ergenlik döneminde bir ya da iki adet 
dönemi sonrası adet görememe,

n Uzun süreli yumurtlama problemleri,
Tüylenme,
n Erkeklik hormonlarında yükselme,
n Yumurtalıkların tipik ultrason görünümü,
n Geçmeyen sivilceler,
n Saç dökülmesi,
n Fazla kilo alma,
n Ense, koltuk altı, kasık cildinde hafif 

kadifemsi kahverengi bir görünüm (Akantozis 
igrikans),

n Hamile kalmada zorlanma,
n Ses kalınlaşması polikistik over sendromu 

hastalığının başlıca özellikleridir.
n Birçok psikolojik ve fiziksel hastalığa 

davetiye çıkarıyor

Hemen tedavi olun
Polikistik over sendromunun uzun süre 

tedavi edilmediği durumlarda kişide; yüksek 
tansiyon (hipertansiyon), kalp damar has-
talıkları, psikolojik problemler (depresyon, 
anksiyete, kaygı bozukluğu, sosyal fobi), şeker 
hastalığı, karaciğer yağlanması ve benzeri 
birçok psikolojik ve fiziksel probleme yol aça-
bilmektedir. Bu nedenle kişi, polikistik over 
sendromunun ilk belirtilerini fark ettiğinde, bu 
alanda uzmanlaşmış bir doktora başvurmalı ve 
vakit geçirmeden tedaviye başlamalıdır.

Kovid varyantları tehlikeli olabilir
DÜNYADA 6 mil-
yondan fazla insanın 
hayatını kaybetmesi-

ne, çeşitli hastalıklarla karşı 
karşıya kalmasına ve günlük 
yaşam akışımızın tamamen 
değişmesine neden olan 
Covid-19’un varyantı olan 
Omicron’un yeni alt türlerin-
den BA.4 ve BA.5 çok daha 
hızlı bulaşıyor. Dünyada hızla 
yayılan varyantlar haline gelen BA.4 
ve BA. 5’in antikorlara karşı daha 
dirençli olduğundan şüpheleniliyor 
ve bu varyantların akciğerleri hedef 
aldığı düşünülüyor. Memorial Kayseri 
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden 
Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, BA.4- 
BA. 5 varyantları ve etkileri ile ilgili 
bilgi verdi.

Yeni varyantlar 46 ülkede görüldü
Omicron’un yeni alt varyantları 

olan BA.4 ve BA.5 ilk olarak 
Güney Afrika’da Ocak ve 
Şubat 2022’de tespit edildi ve 
o zamandan bu yana o bölge-
lerde baskın varyantlar haline 
geldi. Yapılan ilk çalışmalarda, 
BA.4 ve BA.5 varyantlarının 
özellikle BA.1 ile karşılaştırıl-
dığında, antijenik özelliklerin-
de önemli değişiklik olduğu 
belirlendi. BA.4 ve BA.5 hala 

küresel olarak vakaların nispeten 
küçük bir kısmını oluştursa da, ulus-
lararası veri tabanına göre varyantlar 
en az 46 ülkede tespit edilmiş durum-
dadır.

Belirtiler diğer varyantlarla aynı 
Yeni varyantların belirtileri şöyle 

sıralanmaktadır:
n Yüksek ateş, öksürük ve nefes 

darlığı
n Yorgunluk ve halsizlik
n Vücut, baş ve boğaz ağrısı

n Burun tıkanıklığı ya da burun 
akıntısı

n İştah kaybı ve ishal
n Nadiren tat ve koku kaybı

Aşıların etkisi giderek azalıyor
BA.4 ve BA.5 için şu anda gözlem-

lenen vaka artışının, varyantların aşı-
lama sonucu bağışıklık korumasından 
kaçma yeteneklerinden kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Çünkü son dönemde 

mevcut aşılardan elde edilen koruma-
nın Omicron varyantına karşı etkisi 
giderek azalmaktadır. Halihazırda, 
BA.4 ve BA.5 kaynaklı hastalığın 
ciddiyetinde önceki Omicron alt 
türlerine kıyasla bir değişiklik belir-
tisi yoktur. Bununla birlikte, önceki 
dalgalarda olduğu gibi, COVID-19 
vaka sayılarının önemli ölçüde artma-
sı halinde,  hastane ve yoğun bakım 
ünitesindeki yatış oranlarının artabi-

leceğinden endişe edilmektedir.

Dolaşımdaki varyant tespit edilmeli
BA.4 ve BA.5’in neden olduğu 

vakaların artışına karşı dikkatli 
olunmalıdır.  Erken varyant tespiti, 
zamanında dizi raporlaması gibi doğ-
ru test politikaları ile bu varyantların 
dolaşımdaki oranının tespit edilmesi, 
hastane ve yoğun bakım kabullerinin 
artışının öngörülmesi gerekir. Aşılı 
bireyler arasında ciddi hastalık riskini 
tespit etmek amacı ile aşı etkinliğinin 
test edilmesi, özellikle 60 yaş üstü 
ve ciddi hastalık riski olan gruplarda 
ek dozların değerlendirilmesi, henüz 
aşılanmamış tüm yaş grupları için 
primer aşılama ve ek dozlar düşünül-
mesi yeni bir dalganın önlenmesi için 
önemlidir. Bununla birlikte gerekli 
yerlerde maske kullanımı, sosyal 
mesafe ve kişisel hijyen tedbirlerine 
dikkat edilmelidir.

Memorial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, BA.4- BA. 5 varyantları ve etkileri ile ilgili bilgi verdi

KARPUZU oda 
sıcaklığında bütün 
halinde tutmanız 

içeriğindeki antioksidan 
miktarının artmasına 
fayda sağlıyor. Bu neden-
le karpuzu kesme zamanı 
gelmeden buzdolabına 
koymayın. Kestikten 
sonra üzeri kapalı bir 
şekilde buzdolabında 3-4 
gün muhafaza edebilir-
siniz. Bozulmaması için 
bitiremediğiniz karpuz-
ları ezerek posa haline 
getirdikten sonra dondu-
rup, limonata tariflerinde 
değerlendirebilirsiniz.

Kesmeden önce 
BUZDOLABINA 
KOYMAYIN

Prof. Dr. Ayşegül 
Ulu Kılıç

Doç. Dr.  
Arzu Yurci
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

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

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

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

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

Hastaneye beni almadılar

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

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

Eve girmek istemiyorum

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

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

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

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

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

arası anma sürüşü yapıldı.

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

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

Umut'la hiç tanışamadı

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

Mücadele edeceğiz

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

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

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

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

BISIKLETLI
PROTESTO

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

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

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

Kendimi kenara attım

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

Maganda dehşeti

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

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

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

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Olay, dün saat 03.13’te Merkez 
Mahallesi’nde meydana geldi. 
İddialara göre, ev sahibi Özkan 

Avcı, kiracıları Orhan ve Filiz Görenç 
çiftine kira bedelini bin 500 liradan 4 
bin 500 liraya çıkartacağını bildirdi. 
Bu parayı ödeyemeyeceklerini belirten 
Görenç çiftine evi boşaltmaları söylen-
di. Bunun üzerine kiracı ile ev sahipleri 
arasında tartışma çıktı. Binaya gelen 
ev sahibi Özkan Avcı’nın kardeşileri 
Ethem Avcı, Erdem Avcı ve Murat 
Avcı ile kiracı çift arasında kavga çıktı. 
Kavga sonrası Orhan Görenç, Filiz Gö-
renç ve yeğenleri darp raporu alarak üç 
kardeşten şikayetçi oldu. Üç kardeşin 
bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi 
güvenlik kamerasına yansıdı. 

Duvardan duvara vurdular
Kiracı Filiz Görenç yaşananları şöyle 
anlattı: “Akşam saat bir buçukta tele-
fon açtılar, bizi tehdit ettiler. Ethem 
Avcı, Erdem Avcı, Murat Avcı. Üç 
kardeş bizi burada sıkıştırdılar. Biz 
karakola gidiyorduk. Çocuklarının 
üstüne kapıyı kilitledim. Bizi burada 
sıkıştırdılar. Eşimle beni darbettiler. 
Bu duvara vurdular. Zaten kamera 
kayıtlarında var. Birisi kapıyı tuttu. Di-
ğer ikisi de içeride ben ve eşimi darp 
ettiler. Duvardan duvara bizi vurdular. 

‘Ya bu evden çıkacaksınız ya sizi öldü-
receğiz’ dediler. Birer balkondan aşağı 
atacağız dediler. Altı aydır bizi tehdit 
ediyorlar. Yapmadıkları yok bize. 
Altı aydır biz bunlarla uğraşıyoruz. 
Arnavutköy’de evler pahalı, fiyatları 
arttı, satılık olsun, kiralık olsun, bütün 
evlerin fiyatı arttı. Ben 1500 liraya otu-
ruyorum. İki ay içerisinde iki kere fiyat 
arttırdılar. Şimdi de diyorlar ki; ya 4 
bin 500 lira ya da evden çıkacaksınız. 
Benim 4 bin 500 lira verecek gücüm 
yok. ‘ben evimi satıyorum, evimden 

çıkacaksınız’ dedi. İlk girdiğimizde 
iki sene sözleşmemiz vardı, sözleş-
memiz bitti. Ondan sonra evler böyle 
olunca sözleşme yapmadılar. Ama 
her ay kirayı elden alıyorlar, sözleşme 
yapmıyorlar. Zaten kameralarda ben 
kirayı verirken her şey görünüyor. 
Vermedi diyorlar ama her şey görü-
nüyor. Yeğenimi darbettiler. Kafasına 
vurdular. Eşimin boynunu, suratını, 
benim bacaklarımda yaralar var. Zaten 
raporlarımızın hepsi karakolda. Altı 
aydır bizi taciz ediyorlar” dedi.  DHA

ŞILE Sahil Güvenlik Ka-
rakol Komutanlığı devriye 
ekipleri, Kurfallı Plajı 

açıklarında teknede 59 kaçak 
göçmen yakaladı. Devriye görevi 
yapan TCSG-910 sahil güvenlik 
botu, Ağva Mahallesi Kurfallı 
Plajı açıklarında, sabaha karşı 
05.30 sıralarında, Miray-1 isimli 
tekne içerisinde kaçak göçmen-

ler olduğunu belirledi. Tekneyi 
durduran ekipler, 59 kaçak göç-
meni yakaladı. Kaçak göçmenler 
ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil 
Güvenlik Karakol Komutanlı-
ğı’na götürülürken, Miray-1 isimli 
özel tekne komutanlığın limanına 
bağlandı. Teknenin Romanya’ya 
gitmek için denize açıldığı öğre-
nildi.  DHA

ISTANBUL Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık Suçlarıy-
la Mücadele Şube ekipleri, 

Doğu Anadolu bölgesinden getiri-
len boş makaronları, tütünle doldu-
rarak piyasaya sürdükleri belirlenen 
şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 
Fatih ve Esenyurt’ta 27-28 Haziran 
tarihlerinde farklı adreslere baskın 
düzenleyen polis ekipleri, 9 kişiyi 
gözaltına aldı. Şüphelilerin kullan-
dığı depolarda yapılan aramalarda 
18 milyon 15 bin boş makaron, 9 
milyon 182 bin makaron, 102 bin 
adet yaprak sigara kağıdı, 60 kilog-
ram kıyılmış tütün, 40 kilo nargile 
tütünü, 3 kilo sigara tütünü ile 2 

kamyonet, 1 elektrikli sigara sarma 
makinesi, 1 hava kompresörü, 1 
hava kurutucu makine ele geçirildi. 
Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıy-
la serbest kalırken, D.Ö., A.A, İ.Ç. 
ve G.Y.Ç. tutuklandı. DHA

Arnavutköy’de kiraya zam tartışmasında, ev sahibinin 3 kardeşinin kiracılara saldırarak darbet-
tiği iddia edildi. Kiracı çift ile başından yaralanan yeğenleri darp raporu alarak saldırganlardan 
şikayetçi oldu. 3 kardeşin bina koridorunda kiracı çifti ittirmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Ataşehir’de vinç yüklü TIR, virajı döndüğü sırada beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
direk yola devrilirken, o sırada altında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi

Tütün kaçakçılarına darbeTütün kaçakçılarına darbe

Sen misin 
drift yapan!

Maç bitti kavga çıktı

ESENLER’DE evinde 
uyuşturucu yetiştiren şüp-
heliye operasyon yapıldı. 

Evde 34 kök Hint keneviri, 13 
gram yaprak halinde Hint kenevi-
ri, 40 gram kenevir 
tohumu, 14 gram 
esrar ve 11 gram 
metamfetamin ele 
geçirildi. Esen-
ler Asayiş Büro 
Amirliğine bağlı 
ekipler, Esenler 
Kazım Karabekir 
mahallesinde yaşayan Uğur T’nin 
evinde düzenek hazırlayarak 
uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine 
ulaştı. Ekipler, Uğur T’nin evine 
operasyon yapan ekipler, 34 kök 
halinde toplam 241 gram Hint 
keneviri, 13 gram yaprak halinde 
Hint keneviri, 40 gram kenevir 
tohumu, 14 gram esrar, 11 gram 
metamfetamin ve yetiştirmek için 
kullanılan ışıklandırma sistemi 
ele geçirildi. Gözaltına alınan 
Uğur T. emniyetteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. 
Uğur T.’nin “Evden hırsızlıkö ve 
“Trafik Güvenliğini Tehlikeye 
Sokmaö suçlarından da kaydı 
bulunduğu öğrenildi. DHA

BÜYÜKÇEKMECE’DE drift 
yaparak trafikte tehlikeye ne-
den olan sürücüye 13 bin 198 

lira para cezası uygulunurken, ehli-
yetine 60 gün süresince el konuldu. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, sosyal medyada paylaşılan görün-
tülerde, Eren P. isimli sürücünün 34 
ERN 155 plakalı otomobiliyle drift 
attığını belirledi. Sürücü Büyükçek-
mece’deki adresinden alınarak, polis 
merkezine götürüldü.  İfadesi alınan 
Eren P.’ye 13 bin 198 lira para cezası 
uygulanırken, ehliyetine de 60 gün 
süreyle el konuldu. 

ISTANBUL 2. 
Amatör Lig 6. 
Grup’ta Güngören 

Haznedarspor ile son haf-
taya lider giren Kağıthane 
Çatalzeytinspor arasında 
oynan maç sonrası kavga 
çıktı. Kavga cep telefo-
nu kamerasına yansıdı. 
İstanbul 2. Amatör Lig 6. 
Grup’ta son maça lider 
giren Kağıthane Çatal-
zeytinspor, 26 Haziran 
Pazar günü saat 18.00’da Bayrampaşa 
İBB Stadında Güngören Haznedarspor 
ile karşılaştı. Kıran kırana geçen 
maçta Haznedarspor karşılaşmayı 1-0 
kazandı. Çatalzeytinspor’un kaybetme-
siyle Bağcılar Gençlergücü şampiyon 

oldu.  Maç sonrası iki takım oyuncuları 
arasında sözlü tartışma başladı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki 
takımın yedek oyuncuları ve hocaların 
da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Taşlı, 
sopalı ve yumruklu kavga cep telefonu 
kamerasına saniye saniye yansıdı. 

TEKNEDE             KACAK 
GOCMEN YAKALANDI

5959

EV sahibinin annesi Yadigar 
Avcı ise “Çocuğum gelmiş in-
sanlıkla demiş ki benim evimi 
boşaltın. Bayan da diyor ki 

‘ben kan dökeceğim boşalt-
mıyorum. 10 sene oturaca-
ğım’ diyor. İnsanlıkla çıksın-
lar. Biz onları istemiyoruz. 

Ne kontratımız var ne de bir 
şeyimiz var. Öyle girmişler, 
oturuyorlar” dedi. Telefon-
la ulaştığımız ev sahibi ise 
kiracıların 1,5 senedir kira 
vermediğini iddia etti. 

İNSANLIKLA ÇIKSINLAR

FACIANIN EŞIĞINDEN DÖNÜLDÜ
FERHATPAŞA 
Mahallesi Balaban 
Caddesi’nde dün 

öğle saatlerinde, iddiaya 
göre; Gürkan Mertoğlu 
yönetimindeki 34 DZ 1490 
plakalı TIR,  virajı dön-
düğü sırada orta refüjdeki 
beton elektrik direğine 
çarptı. Elektrik direği 
çarpmanın etkisiyle büyük 
gürültüyle yola devrildi. 
Direğe bağlı olan teller 
yola saçıldı. O sırada yolda 
araç ve yayanın olmaması 
olası bir faciayı önledi. İh-
bar üzerine olay yerine po-
lis ve elektrik ekipleri çağrıldı. Olay 
yerine gelen polis ekipleri, caddenin 

giriş ve çıkışlarını trafiğe kapatarak 
çevrede güvenlik önlemi alırken, 
ekipler elektriği kesti. Yaklaşık bir 

saat süren çalışmanın 
ardından beton direk 
yoldan kaldırıldı. Çalış-
maların ardından kapalı 
olan yol trafiğe açıldı.

Araç son anda kaçtı
Beton direğinin devrildiği 
yerin yakınında pilav satan 
Gökhan Karadaş, “TIR, 
virajı döndüğü sırada 
vincin ucu direğe çarptı. 
Altından araç geçiyordu. 
Son anda kaçtı. Ölümlüde 
sonuçlanabilirdi. Araç-
lara da izin vermiyorlar. 
Yolları kapattılar. Pilav 

satıyorum mecburen bende başka 
yere gideceğim” dedi.

İstanbul’da tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. 
Operasyonda 103 kilogram tütün, 27 milyon 197 bin adet makaron ele geçirildi

EV DEĞİL 
zehir deposu
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İ zleme Komitesi toplantısına, 47
ülkeden yerel ve bölgesel yöne-
ticiler ile belediye başkanların-

dan oluşan 150 delege katıldı. İzleme
Komitesi Başkanı Gudrun Mosler-
Toernstroem başkanlığında gerçekle-
şen toplantının açılış konuşması İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
tarafından yapıldı.

Trajedilerle karşılaştık

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Tarih bo-
yunca dünyanın Avrupa’nın da
kendine kılavuz edindiği insan onu-
runa saygı, çoğulcu demokrasi, öz-
gürlük, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü gibi evrensel değerlerin
erozyona uğraması sonucunda yı-
kıcı trajedilerle karşılaştığını belirte-
rek, “Değerlerinin yitirilmesi
neticesinde yaşanılan trajediler tüm
dünya çapında derin siyasi, ekono-
mik ve sosyal krizleri de ne yazık ki
beraberinde getirmiştir. Bu bağ-
lamda Rusya ile Ukrayna arasında
yaşanan krizin, savaşın doğurduğu
insanlık dramı bu gerçekliğin en son
tezahürü niteliğindedir ve bir an
önce sona ermesi gerekmektedir.
Son yıllarda söz konusu krizin yanı
sıra Covid-19 salgını, küresel ekono-
mik kriz ve iklim krizi gibi küresel
krizlerle de karşı karşıya gelmiş bu-
lunmaktayız. Tüm dünya için önü-
müzdeki günlerin bizlere verdiği yeni
roller ile yeniliğe ve gelişime doğru
yol alacağımızı düşünüyorum. Bu
anlamda hepimize düşen tarihin ıs-
rarla gözler önüne serdiği gerçeklik-
lerden ders almaktır. Evrensel
değerlerin etrafında güçlü bir şekilde
bir araya gelerek birlikteliğimizden
doğacak olan dayanışmamızı kuv-
vetlendirecek adımları yine hep bera-
ber atacağız. Bu bağlamda Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetim-
ler Kongresi’nin yerel ve bölgesel de-
mokrasiyi teşvik etme, yönetimi
geliştirme ve güçlendirmeye yönelik
çalışmalarını son derece kıymetli
bulduğumu ifade etmeliyim” dedi. 

Adil yaklaşıyoruz

“Değerli konuklar, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olarak ilk gün-
den bugüne hemşerilerimizin
hayatına her alanda etki edecek adil,
eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı bir
şehir için cesur çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” didyen İmamoğlu, “Şeh-
rimizde demokrasi, eşitlik, insan
hakları ve adalet hayatımızın her ala-
nına sirayet edene kadar çalışmaları-
mızı da sürdürmeye devam edeceğiz.
Günümüzde zaman zaman söz ko-
nusu değerlerin tahrip edildiğine

şahit olsak da, Türk halkının bu de-
ğerlere olan inancı ve bağlığı birçok
olayda kendisini göstermiştir. Halkı-
mızın bu refleksi biz demokrat siya-
setçilerin de en büyük motivasyon
kaynağı ve aynı zamanda demokra-
sinin de teminatıdır. Bu durumu ör-
neklendirebilecek yakın zamanda
gerçekleşen bir olayı sizinle paylaş-
mak istiyorum. O da Avrupa Kon-
seyi tarafından hazırlanan ve
Türkiye’nin önderliğinde İstanbul’da
imzalanan kadına yönelik her türlü
şiddet ve mücadelede devletlerin yü-
kümlülüklerini belirleyen İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilme kararıdır.
Kavramın içerisinde İstanbul kelime-
sinin bulunmasından gurur duydu-
ğum İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilme sürecinin işleyişi bir yana
dursun içerik anlamında böylesine
önemli bir sözleşmenin üzerinde
olumsuz algı oluşturması ayrıca da
düşündürücüdür. Ancak tüm bun-
lara rağmen Türk halkının İstanbul
Sözleşmesi’ne sahip çıkan toplumsal
refleksi her kesimden bütün insanla-
rının bu değerli refleksi size bahset-
miş olduğum inanç ve bağlılığın en
önemli tezahürlerinden birisidir” ifa-
delerini kullandı. 

45 yıllık belediyeci

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün ise Ukrayna’daki sa-
vaşın ve akan kanların derhal son
bulması çağrısında bulunarak şun-
ları söyledi: “6 dönem üst üste bele-
diye başkalığı ile birlikte toplam 45
yıldan beri yerel demokrasiye hizmet
ediyorum. Aynı zamanda da 21 yıl-
dan beri Avrupa Konseyi Yerel ve
Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin
Türkiye ve ulusal heyetinde aralıksız
görevime devam ediyorum. Kongre-
deki çalışma süre içerisinde yerel ve
bölgesel demokrasi konusunda çok
önemli deneyimler edinen ben bu de-
neyimlerimi görevim süresince şeh-
rime uygulamaya çalıştım ve

çalışmaya devam ediyorum. Yerel
demokrasi tüm insanlık için vazgeçil-
mez en önemli unsurlardan bir tane-
sidir” dedi. 

Akan kan dursun

2019 yılında Türk demokrasisi tari-
hinde çok önemli bir olayla karşılaş-
tığını belirten Hasan Akgün, “30
Ekim 2019 tarihinde kongrede sizlere
konuşma yapmış ve az sonra da siz-
lere intikal edecek olan İBB Balşkanı
Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 se-
çimlerinde İBB seçimlerinde çok net
bir şekilde kazanmış olmasına rağ-
men Yüksek Seçil Kurulu İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlık se-
çimlerini iptal etti. 23 Haziran’da
2019’da İstanbul’da 2’inci kez seçime
gidildi. İşte esas vurgulamak istedi-
ğim nokta bu seçim sonuçları ile il-
gili. İlk seçimde 14 bin oy farkla
belediye başkanı seçilen Ekrem İma-
moğlu 2’inci seçimde 806 bin farkla
İstanbul’da en yüksek oy farkıyla se-
çimleri kazanan 2’inci kez, 2 ayda 2
kez seçimi üst üste kazanan tek bele-
diye başkanı oldu. Bu seçim sonuç-
ları Türkiye demokrasisi adına
herkese büyük bir ders olmuştur.
Yani Modern Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği
“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin-
dir’’ sözü İstanbul’da tekrarlanan se-
çimlerde adeta tekrar tescil etmiştir
halk tarafından. Demokrasi adına
tarihe geçen bu seçimde siyaset bili-
minde bütün zamanlar içerisinde
ders olarak okutulacak önemli bir
tecrübedir. Bugüne kadar Avrupa
Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi çatısı altında üye ülkelerde
yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlen-
dirmek, yönetimi iyileştirmek ve iş
birliği geliştirmek maksadıyla çok sa-
yıda çalışmaya imza attık ve atmaya
devam ediyoruz. Bugün de burada
çalışmalarımıza yenilerini 
ekleyeceğiz” diye konuştu. 
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Kadıköy Belediyesi, Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir parçası olan Atıksız Dükkan’ın ikincisini
29 Haziran Çarşamba günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde açtı. Belediye atık oluşumunu
en aza indirmeyi hedefleyen projesiyle ilçede bu dükkânların sayısını artırmayı hedefliyor

KADIKÖY Belediyesi
tarafından çalışmaları
yürütülen ve Türki-

ye'nin ilk ve tek yerel yönetim uy-
gulaması olan Atıksız Yaşam
Dükkânı’nın 2’incisi Caddebos-
tan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde
yapılan açılış törenine başkan
yardımcıları, meclis üyeleri ve çok
sayıda Kadıköylü katıldı. Açılışa
katılan ziyaretçilere geleneksel
yöntemlerle kağıt yapımı uygula-
malı olarak gösterildi. 

İşbirliği içerisindeyiz

Açılış programında konuşan Ka-
dıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, “Bu dükkanları
açmamızın en temel nedeni çevre
kültürünü, bilincini Kadıköy'de

oluşturabilmek. Tabi ki bunu ya-
parken de Anadolu'nun değişik
yerlerindeki kooperatiflerle özel-
likle kadın kooperatifleriyle işbir-
liği içerisine giriyoruz. Oradan
ürünleri getirerek burada Kadı-
köylülerle buluşturuyoruz. Bu-
rada satılan hiçbir ürün atık
üretmiyor. Atık üretmediğinden
dolayı burası ekonomiye kazandı-
rıyor, çöp üretme noktasında
bizim elimizi de kolaylaştırıyor.
Bu dükkanlar Kadıköy'ün gelece-
ğine yapılan bir yatırım. Bugün
bu dükkanlarımızın ikincisini açı-
yoruz. Arkadaşlarımız sayılarını
arttırmak için çalışıyorlar. Şu an
için Suadiye'de bir dükkanın daha
oluşturulması aşamasındayız. Bu
dükkanlarımız Kadıköy'ün diğer
mahallelerinde de açılmaya
devam edecek” diye konuştu. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

HERKESE BUYUK 
BIR DERS OLDU!

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1651995)

ÜNALAN BİLİM MERKEZİNE ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMESİ ALIMI
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÜNALAN BİLİM MERKEZİNE ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/639294
1-İdarenin
a) Adresi :Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi :isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :40 Kalem Muhtelif Endüstriyel Mutfak Malzemesi

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

b) Teslim yeri :Ünalan Bilim Merkezi (Ünalan Cad. No:11 Üsküdar)
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi olan 

15 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar 

Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 
Üsküdar / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :19.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; aşağıda yazılı olan ihale konusu alım kapsamındaki Teknik Şartnameye uygun olarak suna-
cağı numunelerini ihale tarih ve saatine kadar Ek-1'de yer alan Numune Teslim Tutanağı ile  Üsküdar,
Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan Lojistik Merkezine teslim edeceklerdir.
İstekliler; numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı”nı teklif zarfı içerisinde sunacaklar-
dır. Numune getirmeyen/eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olma-
yan ve numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi:

1. 1 Adet Blok Çekmeceli Dolaplı Tezgâh
2. 1 Adet Demonte İstif Rafı 4 Katlı (107*46*183)
3. 1 Adet Gıda Dilimleme Makinası
4. 1 Adet Pizza Fırını
5. 1 Adet Sıcak Servis Ünitesi
6. 1 Adet 2 Gözlü Lokanta Ocağı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan 
Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Açılış konuşmalarının ardından İzleme Komi-
tesi’nin gündeminde yer alan Avrupa’da Yerel ve
Bölgesel Demokrasi, Üye Devletler Tarafından
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Uyum,
Yerel Seçimlerin Gözlenmesi, Yerel ve Bölgesel
Düzeyde İnsan Hakları, Ukrayna’daki Belediyeler
ve Bölgedeki Mevcut Durum başlığındaki konular
tartışıldı. Komite raportörler tarafından hazırla-
nan Komitede Çek Cumhuriyeti’nde Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanması-
nın izlenmesi, Belçika’da Avrupa Yerel Yönetim-

ler Özerklik Şartı’nın uygulanmasının izlenmesi,
İsveç’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı’nın uygulanmasının izlenmesi, Danimarka’da
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulanması-
nın izlenmesi, Moldova’da Yerel ve Bölgesel De-
mokrasinin durumu, Slovakya’da yerel ve
bölgesel demokrasinin durumu, Arnavutluk’ta
kısmi yerel seçimler hakkında bilgi raporu, Hol-
landa’daki belediye seçimleri hakkında rapor ve
Belgrad ve diğer bazı belediyelerdeki yerel seçim-
ler hakkında raporlar görüşüldü.

YEREL VE BÖLGESEL 
DÜZEYDE İNSAN HAKLARI

MALTEPEBelediyesi'nin geleneksel
tekne turları geri döndü. Pandemi ko-
şulları nedeniyle ara verilen tekne tur-

ları 2 yıl sonra yeniden başladı. Bu yıl 6.’sı
düzenlenen turlara Maltepe’nin 18 mahallesin-
den kadınlar katılıyor. Rehber eşliğinde tekneyle
Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıa-
da’nın çevresini dolaşan
kadınlar hem eğleniyor
hem de Adalar’ın tarihi
ve kültürüne dair bilgiler
ediniyor. Bu yıl 6.’sı dü-
zenlenen geleneksel
tekne turlarında her se-
fere farklı mahallelerden
kadınlar katılıyor. 

Adalar’ı ilk 
kez gördüler
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Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler (United Cities
andLocal Governments-

UCLG) iş birliğinde düzenlenen ya-
rışmanın finalinde Dublin ve Buenos
Aires kültür projeleriyle birinciliği pay-
laştı. Dünyanın dört bir köşesinden
masal anlatıcılarının Küçükçekme-
ce'de ağırlandığı festivalin ilk teması
Kuş Kanadında Masallar olarak belir-
lendi. Küçükçekmece’de yaşayan 166
kuş türüne dikkat çekmek için 6 gün
boyunca alanında uzman masal anla-
tıcıları, yetişkin ve çocuklara masallar
anlatarak, masalların büyülü dünya-

sına yolculuk yaptırdı. 2. Uluslararası
Masalİstanbul Festivali Suyla Gelen
Masallar temasıyla gerçekleştirilerek,
pandemi ile kıymetini daha çok anla-
dığımız uzun zamandır hiç bu kadar
konuşulmamış, önemi kavranmamış,
yaşamın vazgeçilmezi ‘su’yu konu
aldı. Masal Kamyonu ve Masal Bi-
sikleti ilçedeki kültür merkezleri, Kü-
çükçekmece Gölü kıyısı ve kreşlerde
çocuklarla, Hünerli Eller Çarşısı’nda
ise kadınlarla buluştu. Bu kapsamda,
ilçedeki iki hastanenin sağlık çalışan-
larının çocuklarının öğrenim gör-
düğü kreşlerde, masal anlatıcıları

çocuklarla bir araya geldi. Ağaç 
Gölgesinde Masallar temasıyla bu
sene 3.’sünü düzenlenen Uluslar-
arası Masal Festivali Masalİstanbul
Manuş Baba konseriyle son buldu. 6
gün boyunca yerli ve yabancı masal
anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçı-
lar, clown ve pandomim sanatçıları
ilçenin 19 farklı noktasında vatan-
daşlarla buluşarak, katılımcıları
masal yolculuğuna çıkardı. Festi-
valde yerel masal anlatıcılarının yanı
sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli
alanında uzman anlatıcılar da 
Küçükçekmece’ye konuk oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’daki İBB projelerini yerinde inceledi. Yenima-
halle’deki 510 yataklı öğrenci yurdu inşaatı şantiyesinde açıklamalarda bulunana İma-
moğlu, “Her yönüyle çok sağlam bir kompleks. Biz, eylülde yurtlarımızda 2 bin 700’e
ulaşacağız yatak sayısında. Bu aslında ara dönemde devreye girecek. Bir sonraki se-
neye hedefimiz, 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil olmak” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediyesi, Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul projesiyle katılım sağladığı
5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması’nın finalinde Londra, California, Dublin ve Melbourne gibi
kentlerle birlikte, ilk 41 proje arasına seçildi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sadece Küçükçekme-
ce’nin değil, bütün İstanbul’un yüzünde bir tebessüm oluşturduk” açıklamasında bulundu.

HEDEFIMIZ 
5 BIN YATAK

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Bağcılar’da 28 Şubat

2022’de açtıkları Sosyal Uyum Des-
tek Merkezi’ne (SUDEM) ziyarette
bulundu. İlçedeki İBB hizmetlerini
yerinde inceleyen İmamoğlu, sıra-
sıyla; Ebubekir Otopark Üstü Mey-
dan ve Çevre Düzenlemesi
İnşaatı’nda, Bağcılar Otizm Temalı
Park’ta, Yenimahalle Yurt İnşaa-
tı’nda teftiş yaptı. İmamoğlu, Bağcı-
lar turuyla ilgili değerlendirmesini
de önümüzdeki eğitim-öğretim yı-
lında 510 yatakla hizmet vermesi
planlanan öğrenci yurdu şantiye-
sinde gerçekleştirdi. 

Duygusal bağı yüksek

Bağcılar’ın kendisi için duygusal
bağı çok yüksek bir yer olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “İstan-
bul'da, Avrupa yakasında ilk iş yeri-
miz Güngören sınırlarındaydı.
Bağcılar'la, Esenler'le, Bahçeliev-
ler’le bu alanla çok ilişkili bir yaşa-
mım oldu. Ama bu 4 ilçe, gerçekten
zor bir yaşam alanına dönüştü. Bir
kısım adımlar atılmıştı. Şimdi daha
zevkli, daha renkli ve daha çevreye
uyumlu bir biçimde dönüşümler ya-
pıyoruz. Yaptıkça da bence çok
daha iyi sonuçlar alacağız. İşte bu-
lunduğumuz merkezin, bu anlamda
hem yurt ihtiyacımıza ilave katkısı
var. 510 yatak kapasitesine sahip.
Mahalle içinde kapalı otoparkıyla
hizmet edecek. Aynı yerde 4 sınıflı
kreşimiz var. Aynı yerde e-spor mer-
kezimiz var. Aynı yerde konferans
salonumuz var. Çevreye etkisi ola-
cak bir düzenleme kabiliyeti ve kap-
asitesi olacak” bilgilerini paylaştı. 

Sayıları artacak

“Her yönüyle çok sağlam bir kom-

pleks” diyen İmamoğlu, “Bu tür
yapılar çevresine hem buluşma
şansı fırsatı verir, komşuluğu his-
settirir hem de aynı zamanda bu-
rada hayatı değiştirir, dönüştürür.
Her yönüyle çok etkili bir alan ola-
cağını şimdiden hissedebiliyorum.
Zira biz, eylülde 2 bin 700’e ulaşa-
cağız yatak sayısında yurtları-
mızda. Bu aslında ara dönemde
devreye girecek. Dolayısıyla bunla-
rın da katkısıyla, bir sonraki seneye
hedefimiz, 5000 yatakla eğitim se-

zonuna dahil olmak” ifadelerini
kullandı. Bağcılar’da gezdiği İBB
hizmetlerini sıralayan İmamoğlu,
İstanbul’un farklı yerlerindeki alan-
lara otizm temalı parklar kurma
hedefinde olduklarının müjdesini
verdi. Bağcılar ve Sultanbeyli’de
açtıkları SUDEM’lerin sayısını da
artıracakları bilgisini paylaşan
İmamoğlu, ikincisini çok yakında
Bağcılar’da açacakları Kent Lo-
kantaları için de aynı hedefle yol
yürüdüklerinin altını çizdi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1650955)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSKİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE VE İDAREYE AİT İŞLETMELERDE BULUNAN YERLİ MARKALI 
ELEKTRİKLİ VE HİDROLİK ASANSÖRLERE AİT BAKIM, ONARIM VE REVİZYON HİZMET ALIMI İŞİ
İSKİ Şube Müdürlüklerinde ve İdareye Ait İşletmelerde Bulunan Yerli Markalı Elektrikli Ve Hidrolik Asansörlere
Ait Bakım, Onarım ve Revizyon Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :2022/640033
1-İdarenin
a) Adı    :İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası      :2123011141 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :İSKİ Şube Müdürlüklerinde ve İdareye Ait İşletmelerde Bulunan 

Yerli Markalı Elektrikli Ve Hidrolik Asansörlere Ait Bakım, Onarım ve 
Revizyon Hizmet Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı           :3 kalemden oluşan İSKİ Şube Müdürlüklerinde ve İdareye Ait 
İşletmelerde Bulunan Yerli Markalı Elektrikli Ve Hidrolik Asansörlere 
Ait Bakım, Onarım ve Revizyon Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :İhale dokümanı ekindeki mahal listesinde belirtilen yerler
ç) Süresi/teslim tarihi    :İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi       :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)              :İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 

A Blok Üst Zemin Kat 07 No'lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, belirtilen standartlara ilişkin belgeleri e teklifleri kapsamında beyan edeceklerdir. - TS 12255 
(Yetkili Servisler – Asansör Bakım Servisleri – Kurallar) - TS EN 13015+A1-(Asansör ve yürüyen merdivenlerin
bakımı-bakım talimatları için kurallar)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü asansör bakım veya onarım hizmetlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

ANIL BODUÇ

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET
Gezdikleri hizmetlerin, Bağcı-
lar’da yürüttükleri projelerin ta-
mamı olmadığının altını çizen
İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu-
rada yürüttüğümüz temel mesele
şu: İstanbul'un her noktasına eşit
hizmet. Her yaptığımız sadece
mimarın kaleminden çıkmıyor.
Aynı zamanda yakın çevrede
talep edilen ne var? Burada otu-
ran insanların demografisi, yaş
grubu, beklentileri, onlara nasıl
hizmet edebiliriz? Örneğin bu-
rada çocuk sayısı fazlaysa, bu-
rada bir kreş ihtiyacı var demektir.
Gençler varsa, evet e-sporla ilgili
bir talep varsa, onları yine kont-
rollü bir alanda, iyi bir eğitimle
eğitmenlerle buluş-
turmanın mutlaka ze-
minini hazırlamanız
gerekir. Bütün bu
yönleriyle bir değişim
yaşattık. Birçok proje-
mizde, ne yazık ki gö-
reve geldiğimizden
sonra, tasfiye kararı
olan müteahhitler,
konkordato ilan eden
müteahhitler süreç-

leri, ihale yapma konusundaki so-
rumlu süreçler… Bütün bunları
aşıp, tekrar burada harekete geç-
mek ve hızlıca bunları hem
2022’ye hem 2023’ün başına ye-
tiştirme hedefi koyan hem yöne-
tici arkadaşlarıma olsun hem de
yüklenici firmalarımıza olsun,
Allah kolaylık versin. Öyle ya da
böyle bu işi toparlayacağız, hız-
lıca -başta Bağcılar olmak üzere-
bütün ilçelerdeki işlerimizi vatan-
daşlarımıza hediye edeceğiz. Yo-
lumuz açık olsun. Keyifli bir gün
geçirdik. Umuyoruz, Bağcılar'da
keyifli bir günü de hatta birkaç
günü de bunların açılışlarını ya-
parken, hep birlikte geçiririz.”

İmamoğlu, ziyaretlerinin ardından Fatih Mahallesi’nde
esnaf ziyaretlerinde bulunup, Fevzi Çakmak Mahalesi’nde
kurulan semt pazarında vatandaşlarla buluştu. Yaşadıkları
ekonomik sıkıntıları İmamoğlu ile paylaşan esnaf ve 
vatandaşlar, İBB Başkanı ile anı fotoğrafları çektirdi.

ESNAF VE PAZAR ZİYARETİ

İlk yarışmada büyük başarı

Geleceğe tohum ektiler
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda eğitim gören kursi-
yerler, Çatalca İhsaniye Köyü’nde bulu-

nan İstafil Çiftliği’ni ziyaret etti. Hoş geldin çemberi
yaparak güne başlayan özel konuklar, en eski orga-
nik tarım yöntemi olan biyodinamik (Biyolojik dina-
mik) tarım yapılan çiftliği gezdi. Organik sebzeleri
yakından inceleyen engelliler, ahırlardaki hayvanları
elleriyle besledi. Ziraat mühendisler tarafından biyo-
dinamik tarım hakkında bilgi verilen çocuklar, hep

birlikte saksılara çiçek ekimi gerçekleştirdi. Engelli-
ler tohumlara, ilk ekilmesinin ardından verilen ve
içinde boynuz gübresi bulunan preparatı karıştırdı.
Organik tarım adına birçok deneyimde bulunan
kursiyerler, katıldıkları tohum meditasyonunda iç
dünyalarında tohumlarla konuştular. Etkinliğin so-
nunda engelliler, isim verdikleri tohumları geleceğe
dair dileklerinin gerçekleşmesi için toprağa ekti.
Yemek ikramının ardından ise davetliler, müzik 
eşliğinde dakikalarca dans edip eğlendi.

Ziraat 
mühendisler
tarafından 
biyodinamik
tarım hak-
kında bilgi
verilen çocuk-
lar, hep bir-
likte saksılara
çiçek ekimi
gerçekleştirdi.
Engelliler to-
humlara, ilk
ekilmesinin
ardından ve-
rilen ve içinde
boynuz güb-
resi bulunan
preparatı 
karıştırdı. 
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2004 yılından beri Kanal 7 bünyesinde
görev yapan deneyimli ekran yüzü Hülya
Yürekli Seloni, kuruma veda ettiğini açık-

ladı. Seloni ayrılık haberini sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla duyurdu. Güzel spiker yaptığı
paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “ Her veda yeni bir
başlangıç demektir... KANAL 7’deki görevime veda
ediyorum. Dile kolay tam 18 yıl… 1994 yılında
KANAL 6’da “Gece Haberleri” ile başlayan ve
1995’te KANAL D “Ara Haberler”, 1996’da NTV’de
“Gün Boyu Bültenler, 2001’te HABERTÜRK TV’de
“Hülya Yürekli ile Akşam Haberleri”, 2004’te
KANAL 7’de “Hafta İçi Ana Haber ve Hafta Sonu
Ana Haber Bültenleri” ile devam eden 28 yıllık kesin-
tisiz haber maratonuna ara veriyorum. KANAL 7’de
tam 18 yıl boyunca bu yolu birlikte yürüdüğüm de-
ğerli büyüklerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma iç-
tenlikle teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm ise
evlerine misafir olduğum, bana kendimi ailelerinden
biri gibi hissettiren değerli izleyicilerime. Varlığınız,
bu uzun maratonda bana öyle büyük güç verdi ki...
Bundan sonrası için en büyük dileğim; bilgi ve tecrü-
belerimi, topluma fayda sağlayacak projelerde kul-
lanmak olacak. Kendimi yenileyecek olmanin
heyecanı ve mutluğu icindeyim. 30 yildir ilk kez yapa-
cagim uzun tatil sonrası için planladığım yeni kariye-
rimde güzel haberlerde buluşmak dileği ile…”

İ stanbul Havalimanı’nı işleten İGA'nın 1,2
milyar Euro’luk kirasının 2043 yılına
kadar ertelenmesine tepki gösteren CHP

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Herkesi
doyurmak zorunda olan devlet beş şirketi do-
yuramıyor” dedi. Ertelenen kira gelirinin ek
bütçenin yüzde 2.7'sine denk geldiğini hatırla-
tan Başarır, “Bu para, asgari ücret alan 5 mil-
yon 620 bin 107 kişinin maaşı demek. Bu para
ile 28 milyon 100 bin 535 üniversite öğrenci-
sine burs verilir” dedi.

Kira ödemiyorlar

Başarır, Meclis'te yaptığı açıklamada şunları
söyledi: “İGA'nın devlete ödemesi gereken
2018-2019-2020 kira bedeli olan toplam 1 mil-
yar 200 milyon Euro 2043'e kadar ertelenmişti.
Bunun sebebini sormuştuk ama bir cevap gel-
medi. Bu ihale bir şartnameyle verildi ve bir
sözleşme var ortada. Devletin ve şirketin söz-
leşme gereği karşılıklı edimleri ve yükümlülük-
leri vardır. Bu şirket yükümlülüklerini yerine
getirmediği gibi şu anda kira da ödemiyor. Kod
ve koordinasyonlarda yapılan değişikliklerden
dolayı İGA şirketi yani Kalyon ve Cengiz İn-
şaat lehine 1 milyar 364 milyon Euro'luk bir
fark oluşmuş. Bunu neye göre söylüyorum?
2015 DHMİ Yönetim Kurulu Kararı'nda 1.
etap yatırım bedeli 7 milyar 354 milyon Euro
iken revize master planı ile bu yatırım bedeli 5
milyar 990 milyon Euro'ya düşmüştür.
DHMİ'nin 1 milyar 364 milyon Euro'yu şirket-
ten ek kira olarak ya da ilave yatırım olarak al-
ması gerekmekte ancak bugüne kadar ek kira
alınmadığı gibi kiralar ertelendi. Bu para, as-
gari ücret alan 5 milyon 620 bin 107 kişinin
maaşı demek. Bu para ile 28 milyon 100 bin
535 üniversite öğrencisine burs verilir. Bu para,
getirdiğiniz ek bütçenin yüzde 2,7'si demektir.”

Derhal soruşturma başlatın

Konuyla ilgili soruşturma başlatılması gerekti-
ğini de vurgulayan Başarır, “Namuslu bir savcı
çıksın bir iddianame hazırlasın ve biz bu paraları
alalım. Elimizdeki bu belgelerle net bir şekilde
soygun düzenini ortaya koyduk. Herkesi doyur-
mak zorunda olan devlet beş şirketi doyuramı-
yor. Ben buradan savcılara sesleniyorum. Bir
parça yüreğiniz varsa, bir parça vatan sevginiz
varsa, bir parça yetimi, işçiyi, emekliyi düşünü-
yorsanız Funda Ocak hakkında, Binali Yıldırım
hakkında ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı hak-
kında derhal soruşturma başlatın” dedi.
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MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI SOSYAL TESİS İŞLETMELERİNE MUHTELİF MUTFAK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/655817
1-İdarenin
a) Adresi :Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi :isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :71 Kalem Muhtelif Mutfak Malzemesi Alımı

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

b) Teslim yeri :Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi Deposu
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra muhtelif mutfak malzemelerini 

120 gün içerisinde peyderpey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan 

Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :25.07.2022 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, 
belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve 
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; aşağıda yazılı olan ihale konusu alım kapsamındaki Teknik Şartnameye uygun olarak 
sunacağı muhtelif mutfak malzemesi numunelerini ihale tarih ve saatine kadar Ek-1'de 
yer alan Numune Teslim Tutanağı ile  Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 
adresinde bulunan Lojistik Merkezine teslim edeceklerdir.
İstekliler, teklif edecekleri muhtelif mutfak malzemelerinin markasını Ek-2’de yer alan Marka çizelgesine 
yazacak, yetkili tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Bu çizelgeyi sunmayan İsteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler; numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nın aslını teklif zarfı içerisinde 
sunacaklardır. Numune getirmeyen/eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere 
uygun olmayan ve numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri 
değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi:
1- 1 Adet Ara Sıcak Tabağı Özel Seri
2- 1 Adet Bıçak Fleto İçin
3- 1 Adet Çay Kaşığı Gülen Yüz
4- 1 Adet Çay Termosu 1,5 Lt.
5- 1 Adet Ekmek Sepeti
6- 1 Adet Eldiven Çelik
7- 1 Adet Tatlı Bıçağı
8- 1 Adet Tatlı Çatalı
9- 1 Adet Tatlı Kaşığı
10- 1 Adet Tatlı Tabağı Özel Seri
11- 1 Adet Yemek Bıçağı
12- 1 Adet Yemek Çatalı
13- 1 Adet Yemek Kaşığı
14- 1 Adet Yemek Tabağı Özel Seri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü - Mimar Sinan 
Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 Kat: 4 Üsküdar / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine
göre açıklama istenecektir.

IGA DEVLETE
ZARAR ETTIRDI

NERGİZ DEMİRKAYA

İstanbul Havalimanı'nın
işletmecisi olan İGA'nın
devleti zarar ettirdiğini

söyleyen Başarır, “Bu
İGA'nın kimler olduğunu
çok iyi biliyoruz. Malum
beşliler ve devlete karşı
yükümlülüklerini yerine

getirmeyenler” dedi.

Her veda yeni
bir başlangıç

Elektriğe zam
baskısı büyüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Akın, elektrik piyasa-
sında 1 Nisan 2022'de uygulan-

maya başlanan tavan fiyat uygulamasının
üç ay içerisinde üçüncü kez değiştirilme-
sini değerlendirdi. Akın, bu durumun ulu-
sal tarifeye zam ihtimalini artırdığına
dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Ahmet Akın, elektrikte üretim maliyet-
lerindeki artışı sınırlandırmak amacıyla
piyasa takas fiyatına (PTF) getirilen tavan
fiyat uygulamasının üç ay içerisinde yüzde
50 oranında artarak megavatsaat başına 2
bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılma-
sının ulusal tarifede zam baskısını artırdı-
ğında dikkat çekti. Akın, “Elektrik
fiyatlarını frenlemek için 1 Nisan'da hayata
geçirilen tavan fiyatın 19 Mayıs ve 1 Hazi-
ran'da artırılmasının ardından ulusal tari-
fede zam yapıldı. Üç ayda üçüncü kez
artırılan tavan fiyatın artırılması ulusal ta-
rifede zam baskısı yaratıyor” dedi.

Buğday alım
fiyatları yükseldi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO)
hububat alım fiyatlarını güncelledi.
Ofis buğday alım fiyatını ton başına

400 TL, arpada ise 200 TL artırdı. Böylece ma-
karnalık buğdayın tonu 6 bin 900, ekmeklik buğ-
day 6 bin 450 TL, arpa ise 5 bin 700 TL oldu.
TMO tarafından yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: “Mayıs ayı ortasında lokal olarak
başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yakla-
şık yüzde 20'ler seviyesindedir. Hasat, yağış reji-
mindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde
normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir.
Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hâlen
üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği
gözlenmektedir”Arpada 200 buğdayda 400Açık-
lamada TMO’nun alım fiyatlarının ton başına
buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılma-
sına ve “Hububat Alım Primlerinin” temmuz
ayından itibaren ödenmesine karar verildiği be-
lirtildi. TMO açıklamasında, “Bu kapsamda ha-
ziran ayında TMO'ya ürün teslim eden
üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve
ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimi-
zin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde 
ödenecektir” ifadeleri yer aldı.
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T.C. 
İSTANBUL ANADOLU 

27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

2021/797  Esas 
------- İ L A N -------

Ankara , Altındağ , Konsolosluklar  Mah.e,  Cilt : 118
Hane : 12531  BSN: 2'de nüfus kayıtlı,    22/07/1986
doğumlu,  ELAHEH SOLTANI'NIN   anne ve baba 
adının iptali ile baba adının" MOHAMMAD"  anne 
adının  "FERESHTEH"  olarak  değiştirilmesine  
karar verilmiştir. 28/06/2022
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İLAN
İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/254 Esas
KARAR NO : 2022/345

Davanın KABULÜNE,
Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Seyrantepe Mah/Köy,
Cilt No: 1, Hane No: 16,  BSN: 127 'de nüfusa 
kayıtlı, Süleyman oğlu, Nazike'den olma, 
Eyüp/İstanbul 30/12/1999 doğumlu, 38563891902
T.C. Kimlik numaralı, Muhammet Erkan 
Aksünger'in  nüfus kaydında  "Muhammet 
Erkan" olan isminin "Heja" olarak DÜZELTİLMESİNE,
İlan olunur.  16/06/2022

7SİYASET 1 TEMMUZ 2022 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, devlet bankalarından belirli şirket ve gruplara
sermaye transferleri yapıldığını iddia etti. Karabat, TBMM’de gerçekleştirdiği basın
açıklamasında, “Halkbank’taki 41.4 milyar TL kimlere aktı?” diye sordu.

41.4 milyar TL kimlere aktı?

BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!
BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!
BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!
BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!
BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!
BASTIN IMZAYI 
CIKTIN GELDIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde imzaladığı İsveç ve Fin-
landiya’nın NATO üyeliğinin önünü açan mutabakata ilişkin eleştirilerde
bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Başta kaldığım sürece asla giremezler
dedi. E ne oldu? Gittin, bastın imzayı çıktın geldin. Peki Türkiye’nin 
ağırlığı oldu mu? olmadı. Ciddiye alınır mı artık Türkiye Cumhuriyeti
Devleti? Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Haymana Muhtarlar ve Ka-
naat Önderleri Buluşmasında

gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kı-
lıçdaroğlu, “Herkesin inancı, kimliği, yaşam
tarzı başımızın üstüne. O zaman siyasetin ko-
nusu ne? Tarlaları ekip biçiyor muyuz? Ürün
elde ediyor muyuz? Alın teri döken kazanıyor
mu? İyi bir hayat standarttı yakalıyor mu? Si-
yasetin konusu budur. Bölgede itibarı olmalı
mı? olmalı. Türkiye bu bölgenin, Orta Doğu
coğrafyasının ve Avrupa coğrafyasının en
saygın, en güçlü ülkelerinden biri olmak zo-
rundadır. Avrupa Birliği’ne üye olmak istiyo-
ruz 62’lerde başladı, ortada hiçbir şey yok.
İçeride güzel nutuklar atıyoruz ama dışarıda
halimiz nedir? Ben bunları anlatınca bazen
kötü adam olabiliyoruz. ‘Sen bunları niye
söyledin?’ diyorlar. Biz kendi sorunumuzu
kendimiz çözmek, bir araya gelip konuşmak
zorundayız. Bunları yapmazsak olmaz” dedi. 

Paralar ödenmedi

“Eğer burada tarımla uğraşılıyorsa, çiftçinin
alın terinin yere düştüğünde filizlenmesi
lazım” diyen Kılıçdaroğlu, “Kazanması lazım
çiftçinin. Mazotun ne olduğunu biliyorum,
bu fiyatlarla çiftçi kazanamıyor, zarar ediyor.
Çiftçinin zarar ettiği bir ortamda mümkün
değil ülkeyi büyütemezsiniz. Herkes büyük
kentlere hücum ederse karnımızı kim doyura-
cak. Ankara’nın Kızılay’ın da buğday, pancar,
yulaf ekemezsiniz. Bunları kırsalda ekmek zo-
rundasınız. Tarlada çalışanın hakkını teslim

etmezseniz bu adam ne yapacak? Siz gelme-
seniz bile çocuğunuz gelecek acaba büyükşe-
hirlerde asgari ücretle iş bulabilir miyim diye.
Bu devletin inşasında en büyük rolü oynayan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milli ekono-
minin temeli ziraattır’ demiştir. Tüm dünyada
tarım stratejik sektördür. Kim doyuracak kar-
nımızı? Bu ülkenin bereketli toprakları ekil-
mezse siz buğdayı, mercimeği, canlı hayvanı,
eti dışardan alırsanız kime çalışıyorsunuz o
zaman? Başka ülkelerin çiftçisine çalışıyoruz
demektir. Bu cendereden Türkiye’nin çıkması
lazım. Sizin bu iktidardan 2016 yılında bu
yana 273 milyar lira alacağınız var. Ödenmesi
gereken para ödenmedi” ifadelerini kullandı. 

Kırsal boşalıyor

Siyasette sorgulamanın yeteri kadar yapıl-
madığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu,
“hakkınızı da yeteri kadar savunmuyorsu-
nuz. Sizin yasaya göre elde ettiğiniz bir hak
var. O hakkı size siyasi otoritenin teslim et-
mesi lazım. Vermek zorunda. Hakkınızı ko-
ruyun. Bizde iktidar olsak, bir başka partide
iktidar olsa hakkınızı korumak zorundasınız.
Kırsal boşalıyor. Gençler kalmıyor kırsalda.
Bu tablo öyle bir tabloyu ortaya çıkarıyor.
Niye kalsın, geçinemiyor. Gençlerin kırsalda
kalması için özel politikalar gerçekleştirme-
niz lazım. Allah nasip eder sizin oylarınızla
iktidar olursak ilk bir hafta içerisinde çiftçi-
nin borçlarının faizini sıfırlayacağız. Borcunu
da makul taksitlerle alacağız. Sizin bir nefes
almanız lazım” açıklamasında bulundu. 

Tarihe ihanet edersiniz

Sözlerini, “Dışarıya karşı sözü dinlenen bir
Türkiye olmak zorundadır. Eğer dışarıya karşı
sözü dinlenen bir ülke değilse, dışarıya karşı,
‘ya nasıl olsa burası Türkiye bugün söylerler
yarın vazgeçerler’ gibi bir algıyı oluşturursanız
bu ülkenin tarihine ihanet etmiş olursunuz”
şeklibde sürdüren Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin
tarihi sıradan bir tarih değildir. Milli Kurtuluş
Savaşı’nın verildiği bu topraklar sıradan top-
raklar değildir. Mazlum milletlere örnek olan
bir ülkeyiz. Bir politikacı dış politika ile ilgili 

konuşurken boğazında dokuz düğüm oldu-
ğunu unutmamalı. Söylediği lafın nereye gi-
deceğini iyi bilmeli. İç politikada olduğu gibi
yüksek perdeden atmamalı. ‘Ey Suriye ben
geliyorum’, ‘Ey Yunanistan ben geliyorum’.
Bu iş konuşarak olmaz ki. Geliyorsan gide-
ceksin. Rahmetli Ecevit ile Erbakan çıkıp ‘Ey
Yunanistan biz Kıbrıs’a geliyoruz’ dediler mi?
Demediler. Ama bir sabah rahmetli Ecevit
açıklama yaptı, ‘şu saat itibaren birliklerimiz
Kıbrıs Türklerinin hakkını hukukunu koru-
mak için Kıbrıs topraklarındadır’ dedi. Şimdi

o davranış mı doğru şimdiki davranış mı
doğru?” diye sordu.  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın NATO Zirvesi’nde imzaladığı İsveç ve
Finlandiya’nın NATO üyeliğinin önünü açan
mutabakata ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu,
“Aynı şey bugün iki ülkenin NATO’ya girişiyle
ilgili. ‘Başta kaldığım sürece asla giremezler’
dedi. E ne oldu? Gittin, bastın imzayı çıktın
geldin. Peki Türkiye’nin ağırlığı oldu mu? ol-
madı. Ciddiye alınır mı artık Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti? Türkiye böyle bir yönetimi hak
etmiyor” ifadelerini kullandı.

YENİ Mİ ÖĞRENDİN SEN BUNU?
Kemal Kılıçdaroğlu konuş-
masının sonunda, “18 ada
işgal edildiğinde Lozan An-
laşmasına göre silahlanma-
ması gereken adalar
silahlanırken ben 2017 yı-
lında ‘Niye bir tek laf söyle-
miyorsun?’ derken kimsenin
gıkı çıkmadı. Şimdi, ‘niye si-
lahlandırdınız?’. İyi de sen
neredeydin? Yeni mi öğren-
din sen bunu? Dış işleri farklı
bir şeydir. Derin diplomasi

diye ayrı bir şey vardır. Bu işi
diplomatlar götürür, son sözü
politikacılar söyler. ‘Papazı
asla teslim etmem’ deyip
sonrasında papazı teslim
edersiniz bu o kişinin itiba-
rıyla ilgili bir olay olmaktan
çıkar. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin itibarı olarak or-
taya çıkar. Sözü dinlenmeyen
bir devlet olarak ortaya çıkar.
Çünkü konuşan kişi devlet
adına konuşuyor” dedi. 

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Kara-
bat, Halk Bankası hakkında bir dizi id-
dialarda bulundu. “Risk taşıyan, geri

ödemesi sıkıntılı krediler Yakın İzlemedeki Krediler
(YİK) olarak değerlendiriliyor. Sayıştay raporla-
rına göre YİK’lerin 2020’de Halkbank’taki büyük-
lüğü bir yılda yüzde 48.4 artarak 41.4 milyar TL
oldu” diyen Karabat, “Halkbank’ta takipteki kredi-
lerin büyüklüğü 5.8 milyar TL ve bunun 3 milyar
297 milyon TL’si teminatsız krediden oluşuyor.
Bakkal bile borç verirken daha dikkatli olur ancak
anlaşılıyor ki Halkbank yönetimi belirli kişilere ser-
maye akıtıyor. Kamu bankalarında bu kadar rahat
zarara imza atılmasının sebebi, banka yönetimleri-
nin tamamen AKP güdümünde kararlar almaları-
dır. Ancak ne oraya atanan partizanlar ne de
bürokratlar buradaki sorumluluklarından kaça-
mazlar. Hesabı yargıda sorulacak. Kamu iktisadi
teşebbüsleri AKP eliyle öyle bir hale getirildi ki,
yandaşlara buralardan sermaye akışları ve kurum-
ların zarar etmesi olağan bir durum olarak görülü-
yor. Halkbank’taki durum da bunun aynısıdır.
Türk Telekom’u hatırlayın. Hariri Ailesi’ne satılan
şirket için Halkbank da kredi verdi. Bu krediler
ödenmeyince Türk Telekom’un hisseleri tekrardan
geri alındı. Halkbank’ın buradaki zararı gizleniyor.
Halkbank’ta 2020 yılında en riskli ilk 200 kredinin
toplam kredi alacakları içindeki payı yaklaşık
yüzde 28'e tekabül ediyor. Bankacılık faaliyetleri
açısından kabul edilemez bir oran bu. Ancak
AKP’li Halkbank yönetimi bunu normal görüyor.
En büyük 200 gayri nakdi kredi müşterisinin de
toplam gayri nakdi kredisindeki payı yüzde 50 ci-
varında. Bu kredilerin verilme aşamasında banka-
nın menfaatlerini gözeten, garanti altına alacak
hassasiyetin gösterilmediği anlaşılıyor” dedi. 

Amacından saptı

Karabat, “Asli amacı küçük esnaf ve KOBİ’leri
desteklemek olan Halkbank’ın büyük firmaları
desteklediği, asli amacından saptığı ortada. Sa-
dece 3 firmaya YİK kapsamında aktarılan kaynak
6.1 milyar TL. Hangi kritere göre Halkbank bun-
ları verdi?  Halkbank’ın riskli kredi verdiği 200 şir-
kete aktarılan kaynak da 27 milyar TL’yi aşıyor. Bu
krediler de toplam riskin yüzde 76’sına tekabül
ediyor. Tüm bu şirketler gizleniyor. 260 milyon
dolar kredi verilen bir elektrik-inşaat şirketi bor-
cunu ödemiyor” ifadelerini kullandı. 

CHP İstanbul 
Milletvekili 
Özgür Karabat

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 

Ankara’nın Haymana 
ilçesinde muhtarlar ve
kanaat önderleri ile 

buluştu. 
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Hastanemiz Ameliyathanesi için 4 Kalem Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer al-
maktadır:
İhale Kayıt Numarası :2022/626939
1-İdarenin
a) Adresi :Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi No: 1 

34360 - SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123735286 - 2123735284
c) Elektronik Posta Adresi :ihale.sislietfal@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Hastanemiz Ameliyathanesi için 

4 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve Yerleşkeleri Tıbbi Sarf Deposu

c) Teslim tarihi :Yüklenici hastanemiz Tıbbi Sarf Deposu' nun yazılı 
siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktar ve kalem 
malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde ilgili 
depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal 
teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve 
yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması 
mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile 
teslim edilecek, fatura idare tarafından 
talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. 
Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir. 
01.09.2022 tarihine kadar siparişler tamamlanıp, 
tüm malzemelerin teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -

Satın alma Birimi Huzur Mah.Cumhuriyet ve Demokrasi 
Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul

b) Tarihi ve saati :20.07.2022 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, 
belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli firmaların teklif ettiği ürünlerin satın alma tarihinde ÜTS’de onaylı olması gerekmektedir.  
İstekliler teklif edecekleri her bir kalem malzeme için ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında 
sunacaklardır.Teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında 
belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi 
aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair
beyanının sunulması gerekmektedir.Beyan edilen ürünün sut kodu ile barkod eşleştirilmesi 
istekli tarafından onaylı olarak ihale dosyasında sunulacaktır. (https://medula.sgk.gov.tr 
adresinden) Sut eşleştirmesi olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye 
alınmayacaktır. Sut ta  herhangi bir kodu ve karşılığı olmayan ürünlerde istekli tarafından 
taahhüt vermesi gerekmektedir. İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait en son yayımlanan 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-3 Listelerinde yer alan SUT 
kodlarını gösterir listeyi kalem sıra numarasını belirterek teklifi ile birlikte sunacaktır.
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen
"Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair ÜTS
kayıt bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii 
olduğuna dair ÜTS kayıt bildirimini sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri kaleme ait 1 (bir) adet numuneyi ihale saatine kadar numune 
teslim tutanağıyla birlikte (firma antetli kağıda firma adı, sıra numarası malzeme adı markası, 
ambalaj şekli) satınalma biriminin göstereceği yere teslim edecektir. İdarenin numuneleri
iade etme zorunluluğu yoktur. Numune getirmeyen firmaların ilgili kalemde teklifleri 
değerlendirilemeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
-Satın alma Birimi Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1 Sarıyer/İstanbul adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

HASTANEMİZ AMELİYATHANESİ İÇİN 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

beyoğLu Belediyesi,
Bilim Beyoğlu’nda eğitim
alan öğrenciler için Kef-

ken Kampı’nda bilim atölyeleri
kurdu. Yaz boyunca her hafta farkı
öğrenci grupları kampa katılarak
hem bilim eğitimlerine devam ede-
cekler hem de doğa ile iç içe tatil
yapacaklar. Beyoğlu Belediyesi, her
yıl on binlerce öğrenciyi ağırladığı
Kefken Kampında bu yaz doğa ile
bilimi buluşturdu. Beyoğlu’nda ço-
cukları erken yaşlarda bilim, tekno-
loji ve matematikle buluşturan
Bilim Beyoğlu, yaz aylarının gel-
mesiyle birlikte Kefken Kampında
bilim atölyeleri kurdu. T3 Vakfı iş-
birliğiyle hayata geçirilen çalışma
kapsamında her hafta farklı öğ-

renci grupları kampa katılacak.
Genç mucitlere eğitim ve tatil im-
kanını bir arada sunan kamp, ilk
haftasında Bilim Beyoğlu’nda eği-
tim alan 400 öğrenciyi ağırladı.
Kampa katılan genç mucitler bilim
eğitimlerinin yanı sıra sportif ve eğ-
lenceli oyunlarla da yazın tadını çı-
kartıyor.

Açık alanda eğitim

Bilim Beyoğlu’nda eğitim alan
genç mucitlere eğitimin yanı sıra
temiz havada, doğa ile iç içe bir
mekanda kamp yapma imkanı
sunan Kefken Kampı Bilim Atölye-
leri, her hafta 400 kişilik farklı öğ-
renci gruplarını misafir edecek.
Kamp alanında kurulan Uzay Ha-

vacılık, Matematik, Doğa, Tekno-
loji, Bilim Tarihi ve Tasarım Atölye-
lerinde eğitimlerine devam edecek
olan öğrenciler, bilim eğitimlerinin
yanı sıra eğlenerek öğrenebilecek-
leri oyunlu etkinliklerle de doğayı
tanıyıp keşfedecekler.

Genç mucitler kampa girdi

T ürk Kurtuluş Savaşı’nın
önemli isimlerinden Kazım
Karabekir’in kızı Timsal

Karabekir, Damga Gazetesi’ne ba-
bası hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Alçıtepe Kahramanı ve Şark Fatihi
olarak tanınan Kazım Karabekir’in
cephede gösterdiği üstün başarıla-
rın yanı sıra sanatsal yönü ve müze-
ciliğe olan ilgisi de kızı Timsal
Karabekir tarafından anılarda yaşa-
tılıyor. Babası için 2005 yılında
Kazım Karabekir Vakfı Müzesi'ni
açtıklarını anımsatan Timsal Kara-
bekir, müze açma fikrinin nasıl or-
taya çıktığını da anlattı. Karabekir,
“Babamı kaybettiğimizde yedi ya-
şındaydım. Babam, ben ve ablaları-
mın elinden tutarak en üst katta bir
odaya çıkarırdı ve orada bize müze-
sini gezdirirdi” dedi. 

Müzeciliği babamızdan
öğrendik

Kazım Karabekir'in müzecilik fikri-
nin Çanakkale Savaşı'nda mucize
eseri hayatta kalmasıyla da ilgili ol-
duğunu ifade eden Timsal Karabe-
kir, babasının çadırına isabet eden
bomba parçasını saklayarak müze-
cilik düşüncesine ne denli önem ver-
diğine dikkat çekti. Karabekir,
“Babam Çanakkale Kerevizdere
Mevkii’nde Fransızlarla mücadele

ederken çadırına bir bomba isabet
etmiş, eğer çadırda olsaydı ölmesine
neden olabilirdi. Babam o şarapnel
parçasını alıp buraya getirmiş,
gençlere orada neler yaşandığını
göstermek istemiş, müzeciliğin çok
önemli olduğunu babamdan öğren-
dik. Zor da olsa hayata geçirmeyi
başardık” diye konuştu.

Hür öl esir yaşama

Timsal Karabekir, babasının Balkan
Savaşı’nda da Osmanlı ordusunda
görev aldığını anlatırken, Bulgar ve
Arnavut çeteleriyle çeşitli mücadele-
lere giriştiğini söyledi. Edirne savun-
masında babasının hayatının tek
başarısızlığını Edirne’nin düşme-
siyle birlikte bir müddet Bulgarlara
esir düşerek yaşadığını ifade eden
Timsal Karabekir, “Babam bu du-
rumun ciddiyetini yazdığı levhada
da açıkça belirtiyor 'Hür öl, esir ya-
şama' yazmıştı. Bu yazı, esir düş-
tüğü günlerde ne çok ıstırap
çektiğini ortaya koyuyor” dedi.

Allah'ın bir lütfu

Timsal Karabekir, Kurtuluş Sava-
şı'nın kahramanlarından biri olan
Kazım Karabekir'in de içinde bu-
lunduğu o acı dolu günlerde 'ilahi
kadronun' dünyaya geldiğini belir-
terek bunun da Allah’ın bir lütfu
olduğunu ifade etti. Rahatlıktan bi-
haber olarak savaşa kahramanca
atıldıklarından bahseden Karabe-

kir, “O dönem gerçekten ilahi bir
kadro vardı. Bütün o ilahi kadro
okullarını başarılı şekilde tamamlı-
yor, fakat hani başarılısın sana
ödül verelim, seyahate gönderelim
yok, giy çizmeni savaşın içindesin!
Allah’ın bir lütfu ki o çocuklar aynı
dönemde dünyaya gelmişler ve
dünyayı şereflendirmişler. Kimdir
bu çocuklar? Hepsinin adını saya-
masam da bir Mustafa Kemal Ata-
türk, bir Kazım Karabekir, İsmet
İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Refet Be-
leler… Fevzi Çakmak onlardan
önce ama onu da dahil edebiliriz”
şeklinde konuştu.

Verilecek bir karış
toprağımız yok

Timsal Karabekir babasının Meclis
Başkanlığı yaptığı dönemdeki Sov-
yetler Birliği'nin toprak talebi tehli-
kesini ise o günleri yeniden
yaşıyormuşçasına şöyle aktardı;
“Yıl 1946 TBMM Meclis Başkanı
Kazım Karabekir, Sovyetler bizden
Kars ve Ardahan olmak üzere Bo-
ğazlar'ı istiyor, ben o zaman 5 ya-
şındayım hala kulağımda olan
radyodaki spikerin sözünü hatırlı-
yorum. Babam, Meclis kürsüsünde
Rusların bu talebine karşın kılıcını
kınında oynattı, 'Boğazlar, Türk’ün
boğazı Kars-Ardahan bel kemiği-
dir, verilecek bir karış toprağımız
yok' dedi. O an yaşadığım gururu
anlatacak kelime bulamam.”

Türk Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden birisi olan Kazım Karabekir'in kızı Timsal Kara-
bekir, babasıyla ilgili bilinmeyenleri Damga'ya anlattı. Kurtuluş Savaşı mücadelesine omuz
veren Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy ve babası Kazım Karabekir gibi isimler
için 'ilahi kadro' benzetmesini yapan Karabekir, “Babam büyük bir vatanseverdi” dedi.

ILAHI KADRODAN BIRI:
KAZIM KARABEKIR

Babasıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Timsal Karabekir, “Babam ve
silah arkadaşları bu ülkeyi karşılıksız seven, yurtlarına gönülden bağlı

büyük insanlardı” şeklinde konuştu.

ÖZEL HABER:
YUNUS EMRE YÜKSEK

Timsal Karabekir, Alçıtepe Kahramanı ve Şark Fatihi unvanla-
rına nail olan babasının 1948 yılının doğum gününe denk
gelen 26 Ocak'ta kalp krizi ile hayata gözlerini yumduğunu
ifade ederken, cenaze töreninde gözleri yaşartan o acı ancak
yürekleri kabartan günü ise gözleri dolarak şu şekilde aktardı:
“Ankara’da ani bir kalp krizi ile babam vefat ediyor, çok eski
bir bayrağa sarılmış tabutu, etraftakiler 'Koskoca Karabekir bu
yeni bir bayrak alamadınız mı?' demişti. Fakat şair diyor ki
‘Kars kalesine çekilen şanlı bayrak, tabutun üstünde ağlıyor
hıçkırarak, bütün Türklük alemi katılıyor bu yasa, ayrılmayız
izinden yer yerinden oynasa...' İşte Kars kalesine iki kez çektiği
şanlı bayrak onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.”

Şanlı bayrak onu
yalnız bırakmadı

Lüleburgaz gururlandı
Yol Bisikleti Türkiye Şam-
piyonası’ndan dereceyle
dönen Lüleburgazlı bisik-
let sporcuları ve antrenör-
leri Atıf Aral’ı ağırlayan
Başkan Gerenli, “Bisiklet
kenti Lüleburgaz’ı yarat-
mak için gençlerimizden
aldığımız güçle çalışmaya
devam edeceğiz” dedi

LüLeburgaz Yıldızları Bisiklet
Akademisi’nde (LYBA) faaliyet
gösteren Lüleburgaz Bisiklet ve

Motosiklet Gençlik ve Spor Kulübü Der-
neği sporcuları Yol Bisikleti Türkiye Şam-
piyonası’ndan takım halinde genel
klasmanda ikincilik kupasını kazandı. 
Bununla birlikte sporculardan Sinem Kes-
kin Yol Yarışı 3’üncülüğü ile Zamana
Karşı Yarış kategorisinde Türkiye 2’ncisi
oldu. Elif Karadağ, Nihan Kalkan ve Eda
Zeylek genel klasmanda takım halinde
ikincilikle dönme başarısını gösterdi. Lüle-
burgaz’ı gururlandıran gençleri Lülebur-

gaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli
ağırladı. Başkan Gerenli gençlere kitap ve
teşekkür belgesi verirken, “Bisiklet kenti
Lüleburgaz’ı yaratmak için gençlerimiz-
den aldığımız güçle çalışmaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.  İRFAN DEMİR
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BaştaTürkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti olmak üzere
9 basın meslek örgütü bir

araya gelerek Sosyal Medya Yasası
olarak bilinen ve dezenformasyonla
mücadele amacıyla hazırlanan
“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi”ine tepki gösterdi. Yapılan
açıklamada, “AK Parti ve MHP'nin
ortak imzalarıyla TBMM günde-
mine getirilen; basına yönelik san-
sürü ve otosansürü daha da
derinleştirecek, basınla birlikte top-
lumsal muhalefeti de susturmayı,
korkutmayı ve hapsetmeyi hedefle-
yen yasa teklifinin, geri çekilerek 1
Ekim’de başlayacak yeni yasama yı-
lına ertelenmesi sevindirici ancak ye-
terli değildir. Teklifin günlerdir
tartıştığımız, muhalefet ettiğimiz
mevcut haliyle yeniden Meclis gün-
demine getirilmesi kabul edilemez.
Eğer basın ile ilgili bir kanun düzen-
lemesi yapılacak ise aynı hata tekrar-
lanmadan bu kez basın meslek
örgütleriyle birlikte hazırlanmalıdır”
denildi. 

Böyle yasa olmaz

Açıklamada, “Bizler sürecin başın-
dan beri TBMM’de ve diğer plat-
formlarda yasa teklifine karşı ortak
mücadele yürüten, aşağıda isimleri
yer alan basın meslek örgütleri ola-
rak, 'içinde basının sesi olmayan
basın yasası olmaz' diyerek; tüm hak
ve sorumluluklarıyla kapsamlı bir
basın yasasının hazırlanması için
her türlü çabaya ve çalışmaya hazır
olduğumuzun altını çizerek vurgula-
mak istiyoruz. Ayrı bir başlık ve tek-
lifte ele alınması gereken
dezenformasyon ya da dijital mecra-
lar düzenlemesiyle ilgili de “sus-

turma, korkutma ve cezalandırma”
yöntemi yerine en demokratik ve
insan haklarına saygılı bir yasanın
yapım sürecine de dijital mecralarda
görev yapan basın mensuplarının
hak ve sorumluluklarının düzenlen-
mesine de ihtiyaç olduğunu vurgu-
luyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

Katkı vermeye hazırız

Açıklamanın sonunda “Bugün;
basın ve ifade özgürlüğü ile halkın
haber alma hakkının en geniş an-
lamda yaşama geçeceği; demokratik
standartları yüksek, Anayasaya ve
çağdaş hukuk normlarına uygun,
dünyada hızla değişen ve gelişen ile-
tişim ve haberleşme süreciyle
uyumlu, mağduriyetleri gideren bir
yasa yapma sürecinin tam zamanı-
dır. Böyle bir yasa çalışmasına basın
meslek örgütleri olarak her türlü kat-
kıyı vermeye hazırız. Ayrıca, özellikle
dezenformasyon ve dijital alanla il-
gili düzenlemelerde konunun uz-

manlarına ve ilgili STK'lara danışıl-
masının öneminin altını çizmek isti-
yoruz. Toplumsal olarak
bugünümüzü ve yarınımızı çok ya-
kından ilgilendiren böylesine kritik
bir yasa yapma süreci, günü kurtar-
mak adına siyasi hesaplara kurban
edilmeyecek kadar yaşamsaldır.
Sonuç olarak; haftalardır TBMM
zemininde, kendi çalışma alanları-
mızda, yazılı ve görsel medyada,
sosyal mecralarda ve meydanlarda
yüksek sesle dile getirdiğimiz eleştiri
ve önerilerimizin dikkate alındığını
umuyor, teklifin yeni yasama yılına
ertelenmesinden duyduğumuz tem-
kinli memnuniyeti bir kez daha ifade
etmek istiyoruz. Ve herkesin içine si-
necek, bütün toplumu kucaklayacak
temiz bir sayfa açmaya, bu kap-
samda da sil baştan yepyeni bir yasa
çalışmasına her türlü katkıyı ver-
meye basın örgütleri olarak; varız,
hep birlikte buradayız diyoruz” 
vurgusu yapıldı. 

Dile getirilmeyenler? 
Hangi 29 Ekim?

G öreve geldiği günden beri ortalama senede bir
kez meclis toplantılarına katılan ve o yıl neler
yapılacağını tarihleriyle söyleyen Bakırköy

Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun, bu güne
kadar yapılacağını söylediği hiçbir şey yapılmadı,
verdiği tarihlerin hiçbiri de tutmadı. 

Bunun en bariz örneği olarak Kasım 2016’da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıl-
dığı törenle temellerini atarak en geç 12 ayda biteceği
sözünü verdiği Osmaniye Mahallesi’ndeki Belediye
Hizmet binası yaklaşık 6 yıl boyunca kaba inşaat 
halinde kaldı. 

Verdiği sözü aradan geçen 6 yılda yerine getirme-
yen Başkan Kerimoğlu, Kasım 2016’da da yapılan
göstermelik temel atma sırasında dahi binanın ihale-
sini yapmamış, tören alanında bulunan inşaat şirketi
de ‘Bize belediyeden davet geldi, bizde üzerinde şirket
isimleri ve logolarımızın bulunduğu iş makinaları ile
alanda bulunduk. Bunun dışında Bakırköy Belediyesi
ile hiç bir bağlantımız yok” demişti. Sonrasında ihale
yapılmış ve göstermelik temel atma töreni yapılan
yeni hizmet binası kaba inşaat işi yine öncesinde Ba-
kırköy’de bulunan hizmet binalarının bakım onarım
işi ihalesini alan Binali Yıldırım'ın yeğenlerine ait
Atlas İnşaat Firması’nın aldığı ortaya çıkmıştı.

Meydandaki hizmet binası ve ahşap 
bina defalarca dile getirildi

Her ne kadar  Bakırköy Belediyesi’ne ait hizmet
binalarına yapılan bakıma kimse şahit olmamışsa da,
en bariz örneği olan meydandaki hizmet binası ve eski
nikah salonu olan ahşap binanın bakımsızlığı nede-
niyle yüzlerce şikayet gelmiş, tarihi değeri ve ilçe 
halkının hafızasında önemli bir yeri olan binayla 
ilgili yine yüzlerce serzeniş dile getirilmişti. 

Osmaniye Mahallesi’nde 6 yıl önce temeli atılan
binayı, belediyenin ek hizmet binalarının dağınık ve
sağlam yapılarda olmadığı vede tüm birimleri tek bir
çatı altında toplama gerekçesi ile yaptığını söyleyen
Başkan Kerimoğlu, yine geçtiğimiz günlerde ek hiz-
met binalarının bakım ve onarımı için ihale tarihi ilan
etmiş. İhale tarihini 17 Haziran olarak belirleyen Ba-
kırköy Belediyesi, ihaleden tam bir gün önce yani 16
Haziran 2022’de “ihale niteliğinin veya miktarının
değişmesi” gerekçesiyle ihaleyi iptal etmiş.

Son günlerde Bakırköy Belediyesi’nde olan mü-
fettişlerin bu iptalde etkisi var mı yok mu bilinmez
ancak, belediyede olduğu söylenen müfettişlerin neyi
denetlediği, denetim sonucu ne çıktığı, çıkan sonuçlar-
daki yaptırımı nedir ayrıca merak konusu. 

Neyse gelelim hizmet binasına; yaklaşık 6 yıldır
kaba inşaat halinde bekleyen hizmet binasını önce va-
liliğin,  sonrasında İBB’nin, son olarak da kendisinin
tamamlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu, son düzlükte 2022 yılının Bakırköy için
’Atılım Yılı’ olacağını belirtmiş ve nikah salonu ile
birlikte hizmet binasının 29 Ekim 2022 Cumhuriyet
Bayramı’nda açacağını söylemişti. Belediye Bina-
sı’nın ince inşaatı ihalesine baktığımız da ise ihaleyi
kazanan firmanın Çankaya/Ankara adresli Bayındır-
lar Yapı Anonim Şirketi ve HSY Yapı AnonimŞirketi
İş Ortaklığı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yapı-
lan bu ihale için 14 firma döküman satın almış, 4'ü
ihaleye girmiş ve bunlardan da sadece 3'ünün teklifi
geçerli sayılmış ve işin süresi de 700 gün olarak 
belirlenmiş. İhaleyi kazanan firma ile yapılan 
sözleşme 8 Aralık 2021'de imzalanmış. 

Sözleşmede 700 sözde 330 gün

Belediyenin hizmet binasının ince işi için yaptığı
ihalede diyelimki buraya kadar her şey normal. Peki
sözlemede “Bu iş 700 günde bitirilecektir" şartı koyu-
luyorsa, 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı’nda
açacağım diyen Başkan Kerimoğlu, neye dayanarak
bu tarihi veriyor. Başkan Kerimoğlu’nun açacağını
söylediği tarihe göre, işi alan firma hizmet binasını
700 günde değil, 330 günde bitirecek. Yani kendisine
verilen sürenin neredeyse yarı süresinde. İş böyle
olunca da, 700 günde bitirileceği taahhüt edilen bina
330 günde bitirilir ise binanın sağlamlığı ve ihalede
belirtilen işlerin gerçekten yapılıp yapılmadığı 
şüpheli hale gelir…

İtibardan tasarruf yapılmamış

29 Ekim’de açılacağı söylenen Belediye Hizmet
Binası’nın CHP’li belediyelerin özellikle eleştirdiği
’Saray’ mantığından farklı olmadığı gözlenirken, ta-
mamen başkanlık katı olarak ayrılan 4 katta, banyo,
dinlenme odası, VİP bekleme odası ve ilçe belediyele-
rinde çalıştırılması mümkün olmayan ‘Başkan Danış-
manları’ için ayrılmış 4 oda var. Görünen o ki
itibardan hiç tasarruf yapılmamış ve Başkan Keri-
moğlu hizmet binasını daha uzun yıllar Bakırköy’de
kalacağı şekilde tasarlamış. 

İ nnnovia 4 projesinde 4 bin kişi mağ-
dur edildi. Toplamda ise Esenyurt’ta
30 bin konut mağduru bulunuyor.

2015 yılında bitirilmesi öngörülen Innovia
4 projesinde evler hâlâ teslim edilmedi.
Konutla Dolandıran Hak Sahipleri Plat-
formu üyeleri Esenyurt Belediyesi önünde
yaptığı açıklamayla, "Mağduriyetimiz gi-
derilsin" dedi. Konut mağdurları adına
Platform Başkanı Özlem Hanelçi açık-
lama yaptı. 4077 sayılı yasa ve sonrasında
yürürlüğe giren 6502 sayılı yasa maddele-
rine dayanak yaparak Esenyurt’ta 30 bin
tüketiciye konut firmalarınca maketten
konut satıldığını söyleyen Hanelçi, “Bu ko-
nutlar, mahalle aralarında konut yapan
müteahhitlerce değil, markalı konut üreten,
televizyonda ve gazetelerde, ünlü sanatçı-
lar, siyasetçiler ve medyatik simaların tanı-
tım kampanyaları ile tüketicilere
pazarlanmıştır” diye konuştu.

Cevap alamıyoruz

Innovia 4 projesinden konut alan insanla-
rın yıllardır konutunu teslim alamadığını
belirten Hanelçi, “Innovia projesinde
Esenyurt Belediyesi adına eski belediye
başkanınca kat karşılığı inşaat sözleşme-
lerine organizatör olarak belediye adına
imza atılmıştır. 6502 sayılı yasa gereği

projeden satışa başlanmadan çıkartılması
gereken kat irtifaklı tapular çıkartılmamış-
tır. Kat irtifakı kurulması ile ilgili müra-
caat yetkisi arsa sahiplerindedir. Ya da
arsa sahiplerinin vekalet verdiği firma
veya organizatör kat irtifakı müracaatı
yapmalıdır. Esenyurt Belediyesi arsa sa-
hiplerinin firma ile yapmış olduğu sözleş-
melerde organizatördür. Bu görev
karşılığında Esenyurt Belediyesi proje ar-
sasından yüzde 2 pay sahibi olmuştur. Bu
arsa payının akıbeti konusunda ısrarlı so-
rularımıza rağmen yetkililerden net bir
cevap alınamamıştır” dedi.

Görevinizi yapın

Hanleçi son olarak belediye Meclis üyele-

rine seslenerek, “Belediyenin proje arsasının
sahiplerinin organizatörü olduğu, ülkenin
sayılı holdinglerinden birinin müteahhitli-
ğini üstlendiği, sermayenin büyük kısmı ha-
zineye ait olan bir bankanın tüketicilere
temlik edilen hakların bulunduğu projenin
arsasına ipotek koyarak firmaya kredi ver-
diği projenin, kat irtifakı müracaatı yapılma-
sına rağmen müracaatın hala
sonuçlanmamış olmamasıdır. Tüketiciler
sözleşme haklarını aramak için mahkemeye
müracaat etmektedir. Kat irtifaklı tapular
çıkmadığı için tescil talepleri mahkemelerce
red edilmektedir. Esenyurt Belediyesini ve
belediye meclis üyelerini görevini yapmaya
davet ediyoruz. Eski yönetimin borçlarını
ödemekle övünen belediye başkanımızın

eski yönetimin vatandaşın mağduriyetine
neden olan problemlerini çözmesini talep
ediyoruz” talebinde bulundu. 

Bozkurt bilgi verdi

Yapılan eylemlerin ardından Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yarım
kalan inşaatlar arasında yer alan Innovia 4
projesinin mağdurları ile makamında bir
araya geldi. Bozkurt, sorunun çözümüne
ilişkin yapılan çalışmalar hakkında mağdur-
lara bilgi verdi. Başkan Bozkurt, projenin
sorunsuz bir şekilde yeniden başlayabilmesi
için gerekli olan tüm çalışmaları hukuk çer-
çevesinde yaptıklarına dikkat çekti. Görüş-
meye, İmardan Sorumlu Başkan
Yardımcısı ve İmar Müdürü de katıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24 Kasım
2021 tarihli 1181 Sayılı kararı ve Cumhurbaşkanlı-
ğı’nın 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayım-
lanan 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi 
Doğrultusunda Aşağıdaki Duyuru Yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Haziran
Ayı Toplantıları 14-15-16 Haziran Birleşimlerine Ait 
Meclis Karar Özetleri.

- 746, 748, 754, 755, 760, 779, 782, 785, 788,
789, 790, 792, 798, 799, 800, 811, 816, 820, 824,
827, 830, 831, 840 sayılı meclis kararlarının 
oyçokluğu ile kabulü; 

- 703 - 745 arası; 747, 749 – 753 arası;  756 - 759
arası; 761 - 778 arası; 780, 781, 783, 784, 786, 787,
791, 793 – 797 arası; 801 – 810 arası; 812 - 815
arası; 817 – 819 arası; 821 – 823 arası; 825, 826,
828, 829, 832 – 839 arası; 841 – 856 arası; 858,
859 sayılı meclis kararlarının oybirliği ile kabulü 
kararlaştırılmıştır.

- İETT Genel Müdürlüğü 2021 yılı Kesin Hesabı
857 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır.

Haziran ayı Meclis Kararlarının ayrıntılarına
https://www.ibb.istanbul web sayfasından 
ulaşılabilir.   

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Meclis Müdürlüğü

selvisaritac@gmail.com

Selvi SARITAÇ

EYLEM ISE YARADI!

Esenyurt Belediyesi önünde eylem yapan konut mağdurları, Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'a çağrı yapmış, kronikleşen sorunun çözümü için katkı istemişti. Mağdurla-
rın eylemi ses getirdi ve Kemal Deniz Bozkurt, eylemcileri makamında ağırladı. 

Esenyurt Belediyesi’nin konuyla ilgili
gerekli olan tüm çalışmaları büyük bir
titizlikle yaptığını savunan Bozkurt,
projeye ait dosyanın incelenmesi ve
onaydan geçmesi için İBB’ye yollan-
dığını belirtti. Buradaki sürecin ardın-
dan da Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı'ndan görüş isteneceğini be-
lirten Bozkurt, Bakanlık onayının ar-
dından dosyanın önündeki engellerin
kalkacağını ifade etti. Bu süreçlerin
sona ermeden projenin faaliyete geçe-
meyeceğini belirten Bozkurt, “Bir an
önce evlerinize kavuşmanızı sizin

kadar biz de istiyoruz. Arkadaşlarım,
yaşadığınız mağduriyetin sona ermesi
için aylardır özveriyle çalışıyor. Dos-
yayı belli bir aşamaya da getirdiler.
Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede
tamamlanır ve evlerinize kavuşursu-
nuz” açıklamasında bulundu.

DOSYA İBB’YE GÖNDERİLDİ

Sevindirici ama
yeterli değil!

Açıklama yapan
meslek örgütleri;
-Çağdaş Gazete-
ciler Derneği
-Diplomasi 
Muhabirleri 
Derneği
-DİSK Basın-İş
-Gazeteciler 
Cemiyeti
-Haber-Sen
-İzmir Gazeteci-
ler Cemiyeti
-Parlamento 
Muhabirleri 
Derneği
-Türkiye Gazete-
ciler Cemiyeti
-Türkiye Gazete-
ciler Sendikası

32 kursiyer mezun oldu
BeylikdüzüBe-
lediyesi’nin ilçe-
deki okuma

yazma oranını artırma he-
defiyle hayata geçirdiği
Okuma Yazma Kursu bu yıl
ki mezunlarını da verdi. 7
aylık eğitim sürecinin ardın-
dan kursu başarıyla ta-
mamlayan 35 öğrenci,
Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleşen törenle katılım bel-
gelerini aldı. Bir dönem
boyunca emek veren kursi-
yerlerin belgelerini ise proje-
nin fikir sahibi olarak
hayata geçirilmesini sağla-
yan Zehra Çalık, Beylik-
düzü Belediyesi Başkan
Yardımcısı Meltem Başa,
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürü Şeyma Yemişli ve
eğitmen Çiğdem Gülbaş
takdim etti.  Kursu tamam-
layarak Halk Eğitim tara-
fından düzenlenen
Yetişkinler 1. Kademe
Okuma Yazma Sınavı’na
giren öğrenciler, sonuçların

açıklanmasının ardından
okuryazarlık belgelerine de
kavuşacak. 

Çok mutlu olduk

Eğitimci kimliğiyle de ba-
şından sonuna kadar proje-
nin destekçisi olan Zehra
Çalık, “Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğümüz ta-
rafından yürütülen Okuma
Yazma Kursu’nun bir döne-
mini daha noktaladık. Kur-
siyerlerimizin yaşadığı
değişim bizleri çok mutlu
etti. Yeni dönemde bu pro-
jeyi daha da geliştirip büyü-
teceğiz. Emek veren herkese
yürekten teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
Kursiyerler ise duydukları
memnuniyeti dile getirerek
Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık
ve eşi Zehra Çalık’a teşek-
kür etti. Katılım belgelerinin
takdim edilmesinin ardın-
dan öğrencilere, yaz döne-
minde pratik yapabilmeleri
adına ödevler verildi. 

BAKTIKÇA
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M adımak faciasının üzerinden 29 yıl geçme-
sine rağmen vicdanlar susmamış, yaralar
kanamaya devam etmektedir. Bu durumun

en büyük nedeni ise davaların hukukun ilkelerine uygun
olarak sürdürülmemesi, faillerinin gereken cezayı 
almamalarıdır.

Unutmamak, unutturmamak adına Madımak Olayı’nı
bir kez daha hatırlatmak istedim. Bakalım neler olmuş.

Demirel Cumhurbaşkanı olunca DYP’nin başına
Tansu Penbe Çiller geçer ve Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin 50. Başbakanı olur. Türkiye’de ilk kez bir kadının
başbakan olması, bazı kesimlerde memnuniyetle 
karşılanır. 

Çiller hükümeti daha güvenoyu alamadan Sivas’ta bir
facia meydana gelir. (2 Temmuz 1993) Pir Sultan Abdal
Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin’in de bu-
lunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas
valisi Ahmet Karabilgin’in özel davetlisi olarak bu kente
gelir. Binlerce kişiden oluşan karşıt bir grup; “Sivas 
laiklere mezar olacak!” sloganlarıyla Kültür Merke-
zi’nden çıkar, Hükümet Meydanı’na gelir ve Hükümet
Konağı’nı taşlamaya başlar. Madımak Oteli civarına
ulaştıklarında araçlar ateşe verilir. Öfkeli grup Madımak
Oteli’ni de ateşe verir. Otelde bulunanlardan; halk ozan-
ları Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen ve Hasret Gültekin,
şairler Metin Altıok ve Behçet Aysan, yazar Asım Be-
zirci, karikatürist Asaf Koçak ile birlikte çoğu Alevi otuz
üç yazar, ozan, düşünür ve iki otel görevlisi yanarak veya
dumandan boğularak hayatlarını kaybederler.

Kin ve öfke öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, itfaiye mer-
diveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdiven-
deki görevli tarafından darp edilip, itfaiye aracı
etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itilir.
Başından yaralanan Aziz Nesin’i linç girişiminden
araya giren polisler kurtarır. Yaralılar hastaneye götü-
rülür. Aziz Nesin’in de içinde bulunduğu elli bir kişi ağır
yaralarla kurtulur. 

Gün boyu süren kargaşalar polis ve jandarma tara-
fından önlenemez. Nihayet akşam saatlerinde valilik “2
günlük sokağa çıkma yasağı” ilan eder. Güvenlik güç-
leri ancak yasaktan sonra şehirde tam bir hâkimiyet
sağlayabilirler. Başbakan Tansu Çiller ise, olaylardan
sonra şu açıklamayı yapar:

“Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar 
görmemiştir.” (…)

Madımak Olayı’nda 124 kişi gözaltına alınır. Yargı-
lama süresince 37 sanık serbest bırakılır. 1997 yılında
açıklanan kararla, 33 sanık idama, 14 sanık ise 15 yıla
kadar değişen hapis cezasına mahkûm edilir. Yargıtay
hapis cezalarını onaylarken, idam cezalarını usul nok-

sanlıkları nedeniyle bozar. Yargılama yeniden başlar.
2000 yılında 33 sanık DGM tarafından yeniden idam
cezasına çarptırılır. Terörist başı Abdullah Öcalan’ı 
kurtarmak için 2002 yılında idam cezasının yürürlük-
ten kaldırılması, Madımak hükümlülerini de kurtarır;
cezaları müebbet ağır hapis cezasına çevrilir.

Madımak sanıklarını Necmettin Erbakan’ın partisi-
nin avukatları savunur.  Refahyol iktidarının Adalet 
Bakanı Şevket Kazan, bakanlığı sırasında onları hapis-
hanede ziyaret eder. Geniş avukat listesinde çok sayıda
Refah Parti üyesi ve yöneticisi olması eleştiri konusu
olsa da bu avukatlar ilerleyen yıllarda Adalet ve Kal-
kınma Partisi (AKP) ile Saadet Partisi (SP)’ne katıla-
caklardır. İçlerinden milletvekili, belediye başkanı,
bakan, il başkanı, meclis üyesi, Anayasa komisyonu
üyesi gibi üst düzey yönetim kademelerine yükselenler
de olacaktır. Olayın kilit ismi olarak bilinen dönemin
Refah Partili Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer 
Erçakmak ve bazı sanıklar ise firar edecektir.

Madımak davasının yargılama aşamasında ilginç
olaylar da ortaya çıkar. Katliamın kilit ismi olan firari
Cafer Erçakmak’ın, Interpol tarafından kırmızı bültenle
aranmasına rağmen yıllarca Sivas’ta yaşadığı, firariler-
den birisinin olaydan on dört gün sonra Sivas Kangal’da
evlendiği, bir başka firari İhsan Çakmak’ın ise evlen-
diği, askere gittiği, çocuğunu nüfusa kaydettirdiği, hatta
ehliyet aldığı ortaya çıkacaktır… Âdeta “Gelin bizi 

yakalayın!” diye resmi evraklar aracılığıyla defalarca
kendilerini ihbar eden şahıslar, ne hikmetse bir türlü ya-
kalanamamıştır! Sivas davasında yirmiye yakın kişinin
hâlâ firari olduğu iddia edilmektedir.

Sivas olayları davasında avukatlık yapan Avukat Faik
Işık, 2011 yılında şöyle bir açıklama yapar; “Benim gibi
pek çok genç avukatın sadece birkaç celsede gördüğü
oydu ki; Sivas’taki o dehşet verici olayların aydınlatılması
ve gerçekte kimler tarafından yapıldığının ortaya çıkartıl-
ması söz konusu değildi. Bunun yerine, o zaman davaya
bakan Ankara DGM’de sağcılık-solculuk, Alevilik-Sünni-
lik, laiklik-gericilik gibi ideolojik tartışmaların tiyatrosu
yapılmaktaydı. Biz davaya bir çeşit figüranlar gibi 
yerleştirildiğimizi fark ettik.”

Olaydan sonra Madımak oteli uzun yıllar kebapçı
olarak faaliyet gösterir. Katliamdan on sekiz yıl sonra
da otelin müze değil Bilim ve Kültür Merkezi’ne çevril-
mesi kararlaştırılır.

Türkiye üzerinde oynanan emperyalist oyunlar deni-
lince aklımıza ilk gelen ülkeler Amerika Birleşik Devlet-
leri ve İngiltere’dir. Ancak bunlar kadar hatta daha
tehlikeli bir başka ülke daha vardır: Almanya…

70’ li yıllardan itibaren, bugün Türkiye’de ne kadar 
radikal İslamcı vakıf, cemaat, örgüt vb. kuruluş varsa ta-
mamının; topraklarında palazlanıp güçlenmesine olanak
sağlayan, maddi ve lojistik destek veren Almanya’nın
Sivas katliamı sanıklarını nasıl koruduğunu Dr. Necip

Hablemitoğlu’ndan öğreniyoruz. Bakın nasıl olmuş: 
“…Sivas’ taki 37 insanın yakılmasından birinci de-

recede sorumlu altı kışkırtıcı cinayet zanlısı, Alman Dış
İstihbarat Servisi BND elemanları tarafından Esenboğa
üzerinden Almanya’ya kaçırılmışlardır. Almanya, bu
suçluları Türkiye’ye teslim etmemektedir. Bu altı zanlı
Almanya’da farklı kimliklerle koruma altında yaşamla-
rını sürdürmektedirler… Alman Devleti, Sivas’taki kat-
liamın bu suretle şeriği olduğunu ortaya koymasına
karşın, diğer taraftan kimi Alevi inançlı Türk vatandaş-
larını Türk Devleti’ne karşı kullanmaya da devam et-
mektedir.” Almanya’nın bu zanlılardan bir tanesine
vatandaşlık hakkı verdiğini de yine kitaptan kısa bir not
olarak belirtelim.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’nde sırf Alevi oldukları için
hunharca katledilen bu insanlar, bu toprakların öz ev-
latlarıdır. Aleviler, bu ülkenin çimentosudur. Çimento kı-
rılırsa yapı zarar görür. Demokrasimizden Aleviler
çekip alınırsa, geriye demokrasi adına bir şey kalmaz.
Madımak şehitlerinden ozan-şair Muhlis Akarsu’nun bir
şiiri ile konuya nokta koyalım.

Demokrasi Nerde ise Oradayız
Dostlar bizim inancımız bellidir
Demokrasi nerde ise ordayız
Softaların sözlerine kanmayız
Demokrasi nerde ise ordayız

Bizim ölenimiz geri dirilmez
İnsanlara boş fetvalar verilmez
Bizde sınıf, bölücülük bilinmez
Demokrasi nerde ise ordayız

Yollarımız ikilikle barışmaz
İnsanların inancına karışmaz
Benlik yoktur, kimse ile yarışmaz
Demokrasi nerde ise ordayız

İnsan haktır, hak insandır biliriz
Gönüllerde açar bizim gülümüz
Akarsu’yum bacı kardeş hepimiz
Demokrasi nerde ise ordayız

Madımak davası Türk hukuk sisteminde; göz göre
göre işlenen insanlık suçuna gereken ceza verilmediği
için kara bir leke olarak kalmaya devam
etmektedir. Ülkemizde bir daha böyle kara günler ya-
şanmaması dileğiyle, Madımak şehitlerine Allah’tan
rahmet diliyorum.

Yararlanılan Kaynak:
Tülay Hergünlü; Amerikan Bezi’nden Amerikan 

Çuvalı’na – Türkiye’nin Hafızası (1981-2002), Klaros
Yayınları 2022

tulayhrg@gmail.com

Tülay HERGÜNLÜ
GÜNDEME BAKIŞ

Madımak faciası; Unutmadık aklımızda 
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İstanbul İli Kadıköy İlçesi’ nde 11.05.2006
onaylı 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 
(D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar 
Planında Sahil Adaları ve Sahil Parsellerinde 
Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Solar Güneş Paneli
Kullanımına İlişkin Plan Notu İlavesi Değişikliği,
20.02.2022 tarihinde Büyükşehir Belediye 
Başkanınca onaylanmış olup; 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planının 01.07.2022-30.07.2022

tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya 
çıkarılacağı ilan olunur.

T.C.
Kadıköy İlçesi

Belediye Başkanlığı’ndan

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1652875)

ESAS NO : 2022/96 Esas
KARAR NO : 2022/183

Davacı : HATİCE AZLIK 
Davalı : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Mahkememizden verilen 18/05/2022 tarih ve 
yukarıda numarası yazılı kararı ile;  

1-Davanın KABULÜNE, Ordu ili Perşembe ilçesi,
Ekinciler Mah./ Köyü, Cilt No:19 hane No:40de BSN
41de nüfusa kayıtlı, Tevrat ve Sevengül'den olma,
02/12/2002 doğumlu  12977481256 T.C. Kimlik Nolu
davacı HATİCE AZLIK'ın nüfus kayıtlarında "HATİCE
" olan adının "EYLÜL" olarak DÜZELTİLMESİNE,
karar verildiği ilan olunur.

İ L A N
T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE

HUKUK MAHKEMESİNDEN

www.gazetedamga.com.tr

gazetedamga damgawebgazetedamga

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.

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR MAGAZİN
KÜLTÜR SANAT

YEREL

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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ABD ordusu 
BUYUYOR!

Ukrayna’nın yanı sıra Moldova’ya da AB liderler zirvesinde aday ülke statüsü tanınması 
bekleniyor. Adaylık statüsü, AB’nin doğu sınırındaki bu küçük ülke için tarihi bir karar olacak

TÜRKIYE’NIN, İs-
veç ve Finlandiya’nın 
NATO üyeliklerine 

yeşil ışık yakması sonucu 
iki ülkenin NATO’ya üye-
lik süreci başlarken, Rusya 
lideri Vladimir Putin’den 
uyarı geldi. İsveç ve Finlan-
diya’yı NATO’ye girmeme-
leri yönünde tehdit ettiğini 
reddeden Putin, ancak 
Rusya’nın askeri karşı 
tedbirler alacağını belirtti. 
Türkmenistan ziyareti sıra-
sında gazetecilere açıklama 
yapan Rusya lideri, “İsveç 
ve Finlandiya’nın NA-

TO’ya üyeliği konusunda 
bizi endişelendiren birşey 
yok” dedi ve ekledi “Ancak 
şunu anlamaları gerekiyor. 
Önceden onlara karşı bir 
tehdit yoktu. Ancak orada 
birliklerin konuşlandırıl-
ması ve altyapı kurulması 
halinde buna yanıt verme-
miz gerekecektir ve bize 
yönelik tehditlerin geldiği 
bölgeye yönelik olarak aynı 
tehditlerde bulunmamız 
gerekir.”

Bir miktar gerginlik olacak
Putin İsveç ve Finlandiya’yı 

kast ederek “Aramızdaki 
herşey iyiyidi. Ama şimdi 
bir miktar gerginlik ola-
cak. Bu net, bu konuda 
şüphe yok, başka bir yöne 
gidemez” dedi. Rusya’nın 
Ukrayna işgali sonrası 
İsveç ve Finlandiya’nın 
tarafsız ilkesinden vazgeçe-
rek,  NATO üyeliğine dair 
planlarını açıklamalarının 
ardından Rusya bunun so-
nuçları olacağını belirtmişti. 
NATO zirvesinin yapıldığı 
Madrid’de başlayan üyelik 
süreci ile ittifakın Rusya ile 
kara sınırı 1300 kilometre 

daha uzamış olacak.

Rusya saldırıları artırdı
Öte yandan Rusya’nın 
NATO zirvesi sonrasında 
Ukrayna’ya saldırılarını 
yoğunlaştırdığı bildiriliyor. 
Zirvede NATO, Rusya’yı 
Batı’ya yönelik “en ciddi ve 
direkt tehdit” olarak tanım-
ladı. Ukraynalı yetkililer 
ülkenin doğusundaki Lısı-
çansk’tan sivilleri tahliye et-
meye çalıştıklarını açıkladı. 
Kentte halen 15 bin sivilin 
Rus bombardımanı altında 
bulunduğu belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); Po-
lonya, Romanya ve Baltık ülkeleri olmak 
üzere Avrupa’daki birçok ülkeye yeni kalıcı 
konuşlandırmalar yapılacağını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
başlattığı savaş dördüncü 
ayını doldururken, Avrupa 

Birliği (AB) net bir siyasi mesaj 
vermek istiyor: 23-24 Haziran 
tarihlerinde yapılacak AB liderler 
zirvesinde Ukrayna ve Moldova 
için adaylık statüsü tanınması öngö-
rülüyor. Rus işgali göz önünde bu-
lundurulduğunda, yaklaşık sekiz yıl 
önce AB anlaşmalarına imza atan 
her iki ülke için de AB perspektifi 
sunulması güçlü sembolik anlam 
taşıyan tarihi bir karar olacak. 27 
ülkeli AB’nin oybirliği ile karar 
alması gerekiyor. Her iki ülkeye de 
aday statüsü verileceğine kesin gö-
züyle bakılıyor. Almanya Başbakanı 
Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşka-
nı Emmanuel Macron, İtalya baş-
bakanı Mario Draghi ve Romanya 
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis 16 
Haziran tarihindeki Kiev ziyaret-
leri sırasında zaten adaylık lehine 
açıklamalarda bulundular. AB 
Parlamentosu ve AB Komisyonu 
da Ukrayna ve Moldova’nın üyeliğe 
kabul edilmesi yönünde tavsiye 
bulundu. Ancak üyelik sürecinin 
ilerlemesi bazı somut koşullara 
bağlandı. AB Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen Ukray-
na’nın da, Moldova’nın da “önemli 
reformları” uygulamak zorunda 
olduğunu söyledi.

Avrupa yanlısı çizgi
AB üyesi Romanya sınırında olan 
Moldova AB üyeliği için resmi 

başvuruyu Mart 2022’de yaptı. 
Şimdi bu küçük ülkenin hayalini 
gerçekleştirip gerçekleştirmemek 
AB’ye kalmış durumda. Kasım 
2020’de yapılan cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde Rus yanlısı aday 
Igor Dodon’a karşı zafer kazanan 
Moldova Cumhurbaşkanı Maia 
Sandu hedeflerini DW’ye anlat-
mıştı. Ülkesinin yolsuzluk ve kötü 
yönetimden kurtulmasını istediğini 
söyleyen Sandu, bağımsız yargı 
ve hukukun üstünlüğü ilkelerine 
bağlı kalacağını ve “Avrupa’ya 
entegrasyonun cumhurbaşkanı” 
olacağını söylemişti. Bundan altı ay 
sonra Batı yanlısı partisi PAS genel 
seçimlerde yüzde 52 oy alarak zafer 
kazanmıştı.

Moldovalılar vizesiz seyahat 
edebiliyor
AB halihazırda Moldova’nın en bü-
yük ticari ortağı konumunda. Mol-
dova ihracatının yüzde 70’ini başta 
Almanya ve Romanya olmak üzere 

AB ülkelerine yapıyor. Yurt dışında 
çalışmak için Moldova’yı terk eden 
yaklaşık 1 milyon Moldovalının 
çoğu AB’de yaşıyor ve çalışıyor. Bu 
kişilerin yaptıkları para transferleri 
gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 
30’una tekabül ediyor. Romanya ile 
tarihsel bağları nedeniyle Moldova-
lıların üçte birinin Romanya vatan-
daşlığı da bulunuyor. 2014 yılından 
bu yana Moldova vatandaşlarının 
Schengen Bölgesi’nde vizesiz seya-
hat etmesi mümkün.

Doğuda sağlam bir ortak
Moldovalılar adaylık statüsü-
nün AB’ye hızlı bir girişi garanti 
etmediğini biliyor. Ancak birço-
ğu için AB, hükümetin reform 
politikası açısından büyük önem 
taşıyor. Moldova Cumhurbaşkanı 
Sandu Avrupa Parlamentosu’nda 
18 Mayıs’ta yaptığı ateşli konuş-
mada ülkesinin başvurusu için 
destek istedi. Sandu, AB süreci-
nin demokrasi ve özgürlüklerini 

korumak isteyen Moldovalıların 
yararına olacağını söyledi. Rus-
ya’nın Ukrayna’yı işgali ve ülke-
sinin savaşa yakınlığı göz önünde 
bulundurulduğunda Moldova’nın 
AB üyeliğinin, doğusunda istikrarlı 
ve güvenilir bir ortağa sahip olacak 
AB’nin de yararına olacağını söz-
lerine ekleyen Sandu büyük alkış 
aldı. Moldova Parlamento Başkanı 
Igor Grosu da DW’ye verdiği söy-
leşide ülkesinin izlediği tutumun 
AB’nin “medeniyet modeli” çizgi-
sinde olduğunun altını çizdi. Grosu 
“24 Şubat 2022’den bu yana dünya 
dramatik bir biçimde değişti. Şu an 
önümüzde iki tane net şablon var. 
Biri Rusya’nın Ukrayna işgali ile 
tanık olduğumuz gibi demokratik 
değerler, çoğulculuk, muhalefeti 
dikkate almayan ve saldırgan.  
Diğeri ise Avrupa’nın barışçıl ve 
refaha dayanan medeniyet modeli” 
ifadelerini kullanarak Moldovalı-
ların büyük çoğunluğunun Avrupa 
modelini seçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe 
Biden’ın Madrid’deki 
NATO Zirvesi’n-

de Avrupa güvenliğini 
desteklemek için uzun 
vadeli konuşlandırmalara 
ilişkin açıklaması üzerine 
Pentagon söz konusu yeni 
adımların detaylarını pay-
laştı. Pentagon’un yayım-
ladığı belgede, ABD’nin 
Polonya’ya 5. Kolordu 
Karargahı ileri karakolu-
nu, bir Kara Kuvvetleri 
garnizon karargahını ve bir 
saha destek taburunu kalıcı 
olarak konuşlandırılacağı 
belirtildi. Belgede, “NA-
TO’nun doğu kanadındaki 
ilk kalıcı ABD kuvvetleri 
olan bu kuvvetler, komuta 
ve kontrol yeteneklerimizi, 
NATO ile çalışabilirliği ve 
önceden konumlandırılmış 
teçhizatın yönetimini geliş-
tirecek. Bu eylem, Polon-
ya’nın NATO’nun savaşta 
caydırıcılığını ve savunma 

duruşunu desteklemekte 
oynadığı merkezi rolün 
üzerine inşa edilmiştir.” 
ifadesi kullanıldı. ABD’nin 
aynı zamanda bu ülkede, bir 
zırhlı muharebe tugayı ile 
bir hava tugayı dahil olmak 
üzere mevcut geçici konuş-
landırmasını da sürdüre-
ceği ifade edilen belgede, 
Romanya’da ise bir muha-
rebe tugayının dönüşümlü 
olarak konuşlandırılacağı 
ve böylece doğu kanadında 
ek bir tugay konuşlandı-
rılmış olacağı kaydedildi. 
Belgede, Baltık bölgesinde 
ise bölgenin güvenliğini 
güçlendirmek, birlikte çalı-
şabilirliği geliştirmek, ABD 
kuvvetlerinin esnekliğini ve 
savaşa hazır olduğunu gös-
termek için zırhlı birlikler, 
hava, hava savunma ve özel 
harekat kuvvetlerini içeren 
dönüşümlü konuşlandırma-
lar yapmaya devam edilece-
ği bilgisine yer verildi.

Rusya tansiyonu yükseltecek
Rusya lideri Putin, İsveç 
ve Finlandiya’nın NATO 
üyeliğinin “bir miktar 

gerginlik” yarataca-
ğını söyledi. NATO 
zirvesi sonrasında 
Rusya’nın Ukray-
na’daki saldırı-
larını artırdığı 
bildiriliyor

MOLDOVA AB MOLDOVA AB 
YOLUNDA YOLUNDA iiLERLLERLiiYORYOR

Moldova Devlet 
Başkanı Maia 
Sandu, Avrupa 
Birliği yanlısı bir 
tutum sergilemiş 
ve Ukrayna Lideri 
Zelenskiy’i ziya-
ret ederek kendi-
sine tam destek 
verdiklerini açık-
lamıştı.

DÜŞÜNCE kuruluşu WatchDog.MD tarafından 
son yapılan bir anketin sonucu da Moldova Cum-
hurbaşkanını destekliyor. Ankete göre Moldo-
valıların yüzde 55’i ülkelerinin AB’ye katılımını 
desteklerken, yüzde 22’si ise Rusya liderliğindeki 
Avrasya Birliği’ne katılımdan yana. Ancak anket 
Avrupa yanlısı diasporayı ya da Transdinyes-
ter’deki Rusya yanlısı ayrılıkçı nüfusu içermiyor. 

Rus ordusunun halen Trans-
dinyester’de konuşlu olması 
Moldova’nın AB üyeliğini 

kolaylaştırmıyor. Moldova 1994 tarihli anayasasın-
da tarafsızlığını korusa da Transdinyester konusu 
halen çözümsüz durumda. Uluslararası hukuka 
göre Gürcistan’a ait olan Abhazya ve Güney Oset-
ya bölgelerindeki durum buna örnek gösteriliyor. 
Gürcistan da AB üyeliği için başvurmuştu ancak 
adaylık statüsünün onaylanması daha ileri bir 
tarihe kalacak gibi görünüyor. DHA

Transdinyester sorunu

ESTONYA Başbakanı Kaja 
Kallas, İspanya’nın başkenti 
Madrid’de NATO Zirvesi’nin 

yapıldığı IFEMA Fuar Alanı’nda 
soruları yanıtladı. NATO Zirvesi’ni 
“tarihi” bir olay olarak nitelendiren 
Kallas, Türkiye, İsveç ve Finlandiya 
arasında üçlü muhtıra düzenlenme-
sinden mutluluk duyduğunu belirtti.
Kallas, “Süreci ilerletmeye ve Fin-
landiya ile İsveç’i NATO’da görmeye 
hazırız.” dedi. Rusya’nın saldırgan-
lığını artırmasından sonra Baltık 
bölgesinde de savunmanın artırılması 

gerektiğini vurgulayan Kallas, NATO 
müttefiklerinin Baltık ülkelerinde-
ki askerlerini ve mevcudiyetlerini 
artırdığını hatırlattı. Kallas, “İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO’ya katılmaları, 
hem Baltık bölgesinin hem de Avru-
pa-Atlantik bölgesinin daha güvenli 
olması anlamına gelecek. Bunlar 
iki güçlü ülke ve bölgenin güvenliği 
için taahhütte bulunuyorlar.” diye 

konuştu.

Sınırları birlikte koruyacağız
Estonya’nın Baltıklardaki NATO 
mevcudiyetinin daha da artırılması-
na yönelik taleplerini uzun süredir 
gündeme getirdiğini hatırlatan Kallas, 
şöyle devam etti: “Güçlü kararlar 
alınması için çalışıyorduk. Şimdi bu 
güçlü kararları elde ettiğimizi söyleye-

bilirim. Tümen boyutunda kuvvetler 
oluşturacağız. Karargahı Estonya’da 
olacak. Bu karar tüm askerlerin sü-
rekli Estonya’da bulunacakları anla-
mına gelmiyor. Bu kuvvet hem bizim 
kendi savunma kuvvetlerimiz hem 
Estonya’da bulunan müttefik ülke 
askerlerinden hem de belki Türkiye 
veya İngiltere ya da başka bir NATO 
ülkesinin görevlendirdiği askerlerden 
oluşacak. Bunlar ihtiyaç halinde ilk 
andan itibaren sınırlarımızı, NATO 
sınırlarını korumak üzere ivedilikle 
gelecek birlikler olacak.”

Estonya rahatladı!

İsrail lideri aday olmayacak
ISRAIL 
Başbaka-
nı Naftali 

Bennett’ın erken 
seçimlerde aday 
olmama kararı 
aldığı bildirildi. 
İsrail Kamu Yayın Kuru-
luşunun (KAN) haberine 
göre, Bennett, genel 
seçimlerde aday olmaya-
cağına dair kararını parla-
mento grubuyla paylaştı. 
İsrail’in “Walla” haber 
sitesi, Bennett’ın partisin-
deki siyasiler ve kendine 
yakın bazı isimlerle 
yaptığı istişareler sonucu 
aday olmama kararı aldı-
ğına dikkati çekti. Walla, 
Bennett’ın liderliğindeki 
Yamina Partisinin İçişleri 

Bakanı Ayelet 
Shaked liderli-
ğinde seçimlere 
gidebileceğine 
işaret etti. İsra-
il’de koalisyon 
hükümeti ortakla-

rından Başbakan Bennett 
ve Dışişleri Bakanı Yair 
Lapid, 20 Haziran akşamı 
Meclisi feshederek erken 
seçime gitme kararı aldık-
larını açıklamıştı. Kararın 
Meclis’te onaylanmasının 
ardından İsrail, yaklaşık 
3,5 yıl içinde beşinci kez 
genel seçime gidecek. 
Koalisyon ortaklarının 
anlaşmasına göre erken 
seçime kadar Dışişleri 
Bakanı Yair Lapid geçici 
başbakan olacak.
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Atatürk Kültür Merkezi içinde 
çocuklar için özel olarak 
tasarlanan Çocuk Sanat Mer-

kezi, sanat odaklı atölye programları 
aracılığıyla 4-6 yaş grubu çocukların 
sosyal becerilerini geliştirmelerini, 
zihinsel ve bedensel yetilerini keşfet-
melerini ve güçlendirmelerini hedefli-
yor. Çocukların eğlenirken öğreneceği 
atölyeler, yaz boyunca Çocuk Sanat 
Merkezinde minik sanatseverleri 
bekliyor!

Resim sevinci
Metin Ceyran ile Resim Sevinci, bu 

yaz AKM Çocuk Sanat Merkezinde 
geleceğin ressamlarını yetiştirecek! 
Ressam Metin Ceyran’ın yönetiminde 
düzenlenen atölye, çocukları resim 
yapmanın büyülü dünyasına konuk 
edecek. Her atölyede farklı bir tema 
ile resim yapan çocuklar, duygu ve 
düşüncelerini kâğıda aktaracak. İç 
dünyalarını boyalarla dışa vuran mi-
nikler, hayal ve gözlem yeteneklerini 
geliştirirken zihinsel ve el becerilerini 
de artıracak.

Origami atölyesi
Origami Atölyesi, minikleri AKM 

Çocuk Sanat Merkezinde kadim 
Japon sanatının incelikleriyle tanış-
tıracak. Atölyede origami sanatıyla 
kâğıttan üç boyutlu nesneler yapmayı 
öğrenen çocuklar, hep birlikte yeni bir 
şey üretmenin keyfini tadacak. Yaşıtla-
rıyla birlikte hayal güçlerini kullanarak 
kâğıttan nesneler yaratan minikler, 
ince motor becerilerini ve el-göz koor-
dinasyonlarını da geliştirecek.

Ritim ve müzik atölyesi

Ritim ve Müzik Atölyesi, çocuk-
lara bu yaz hem eğlenceli hem de 
öğretici bir deneyim sunacak.Erken 
müzik eğitimi kapsamında planla-
nan atölyeye katılan minikler; yer 
davulu, metalofon, ritim çubukları, 
ses boruları ve üçgen ziller gibi orff 
çalgılarla ritim duygularını gelişti-
recek. Müziğin birleştirici gücünü 
çalgılar ve oyunlarla deneyimleyen 
çocuklar, orkestranın parçası olma, 
el-göz-beyin koordinasyonunu geliş-
tirme ve konsantrasyonu artırma gibi 
kazanımlar edinecek.

Yaratıcı tasarım atölyesi
Geleceğin sanatçı aday-

ları, Yaratıcı Tasarım 
Atölyesi’nde hayal 
dünyalarındaki imge-
leri somut birer sanat 
ürününe dönüştürme 
imkânı yakalayacak. 
Farklı sanat disiplinle-
rinden beslenen Yaratıcı 
Tasarım Atölyesi, miniklere kâğıt 
ve tel gibi basit malzemelerle objeler 
yaratmayı öğretecek. Atölyede heykel, 
mozaik ve üç boyutlu çiçekler yapan, 
tişörtleri boyayıp kumaşlara baskılar 
alan çocuklar sanatsal üretimin key-
fiyle tanışacak. Çocuklara yaratıcılık-
larını yaşıtlarıyla paylaşırken eğlenme 
imkânı sunan atölye, ayrıca çocukların 
ince ve kaba kas gelişimlerini de olum-
lu yönde etkileyecek.  

Yaratıcı drama atölyesi
Yaratıcı Drama Atölyesi, çocukları 

AKM Çocuk Sanat Merkezinde rol 
yaparken yeni deneyimler kazana-
cakları eğlenceli bir maceraya davet 
ediyor! Sanatla çözüm ve arayışlara 
çıkma imkânı sunan atölye çocukların 
sosyal ve iletişim becerilerini geliş-
tirirken özgüvenlerini de artıracak. 

Hayal güçlerini arkadaşla-
rıyla birlikte sahneye taşıyan 

minikler, rol ve doğaçlama yaparak 
sanatsal ifadenin keyfiyle tanışacak.  

Masal atölyesi
Masal Atölyesi, minik sanatseverleri 

masalların büyülü dünyasında mace-
ralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak. 
Atölyede dinledikleri masallarla 
yepyeni bir düzlemde karşılaşan 
çocuklar, masallardan esinle resimler 
yapacak. Dinledikleri hikâyelere hayal 
güçlerini de katan minikler yepyeni 
bir dünyanın kapılarını aralayacak. 
Hayal güçlerini kâğıda dökerek öz-
gürce yaratmanın mutluluğunu tadan 
çocuklar, farkındalık ve özgüvenlerini 
de yükseltecek.

Ukulele atölyesi
Ukulele Atölyesi, müziksever 

minikleri bu yaz yepyeni bir enstrü-
manla tanıştıracak! Ukulelenin temel 
akorları, melodileri ve parmak kombi-
nasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye 
için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp 
söyleyecek. Her atölyede yepyeni bir 
şarkıyla tanışan minikler, müzikle do-
yasıya eğlenirken kısa sürede geniş bir 
ukulele repertuvarına da sahip olacak.

Karikatür atölyesi
Çocuklar bu yaz AKM Çocuk Sanat 

Merkezinde karikatürlerin eğlenceli 
dünyasına adım atacak!  Karikatür 
Atölyesi; çocuklara kâğıt, kalem ve 
boya gibi basit malzemelerle karikatür 
çizmenin inceliklerini öğretecek. Atöl-
yeye katılan minikler, yaşlarına uygun 
karikatürlere imza atarak eğlenirken, 
ince motor becerilerini de geliştirme 
imkânı bulacak.

Bale atölyesi
Bale Atölyesi, bu yaz çocukları 

AKM Çocuk Sanat Merkezinde ba-
lenin büyülü dünyasıyla tanıştıracak. 
Geleceğin sanatçılarına dans ve ritim 
hissini dolu dolu yaşatan Bale Atölye-
si; bale figürlerinin sağladığı düzen ve 
ölçü sayesinde çocukların el-kol-bacak 
koordinasyonlarının gelişmesine katkı 
sağlayacak. Atölyede aldıkları eğitim-
le müzik kulağı kazanan öğrenciler, 
sahneledikleri masallar ve hikâyeler 
sayesinde hayal güçlerini geliştirip 
özgüvenlerini yükseltecek.
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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-

DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
YENI COZUM
DIL SORUNUNA
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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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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 saatte açıklanıyor

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

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

Çok daha ekonomik

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

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

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

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

Okuryazarlık artacak 

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

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

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

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

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

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

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

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

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

Pekiştirmek istiyoruz 

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

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

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

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

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

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

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

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

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

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

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

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

GÜNCEL

Defne’nin işleri yoğun

YAZ TATYAZ TATiiLLii AKM’DE GUZEL AKM’DE GUZEL
Minik sanatseverler ve geleceğin sanatçı adayları için 
bu yaz AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde dolu dolu geçecek

GENÇ oyuncu İpek Filiz 
Yazıcı (20) ile ‘Ay Tenli 
Kadın’ şarkısıyla şöhreti 

yakalayan Ufuk Beydemir (30) 
nikah masasına oturuyor.  
Geçtiğimiz yıl nisan ayında 
birlikteliklerini ilan eden çift, 
evlilik yolunda ilk adımı attı. 
Sevgilisinin evlilik teklifine 
‘evet’ yanıtını oyuncu, müjdeli 
haberi sosyal medya hesa-
bından takipçileriyle paylaştı. 
Ünlü oyuncu paylaştığı kare-
lerine, “Mutluluğumuzu artık 
sizinle paylaş-
manın zamanı 
geldi” notunu 
düştü. Nurgül 
Yeşilçay ve 
Mabel Matiz gibi 
isimler de çifti 
sosyal medya 
üzerinden tebrik etti. Geçtiğimiz 
günlerde katıldığı bir programda, 
10 yaşında Tarkan ile birlikte bir 
reklam filminde rol aldığını anlatan 
genç oyuncunun şöhret yolculuğu 
da bu tanıtım sayesinde başlamıştı.

YOUTUBE’DA yaklaşık 5 
milyon abone sayısı ile 7’den 
70’e herkesin büyük beğenisi-

ni kazanan ismini mutluluktan alan 
Niloya, her hafta izleyicileri yeni bir 
maceraya çıkarmaya devam ediyor. 
Çizgi kahramanlar, kurbağalarla 
oyunlarından ısınma taktiklerine, 
arama kurtarma ekibi çalışmaların-
dan hayvan dostlarıyla eğlenceleri-
ne kadar eğitici ve öğretici birçok 
yeni içeriği her cumartesi günü 
saat 09.00’ da YouTube kanalında 
sevenleriyle buluşturuyor.  Niloya ve 
arkadaşlarının sabırsızlıkla beklenen 
yeni bölümü “Dağ Düştü” 2 Tem-
muz 2022 tarihinde yayınlanacak. 

Niloya’nın gördüğü doğru mu?
Niloya, Murat ve Tospik güzel bir 

havada serenderde zaman geçirir-
ken, Niloya dürbünü ile dağdaki 
sincapları izler ve bir anda panik 
olur. Abisi Niloya’ya ne olduğunu 
sorduğunda ise Niloya abisine dağın 
düştüğünü söyler. Abisi olmaz öyle 
bir şey dese de Niloya gözleri ile 
gördüğünü belirtir. Niloya tüm köyü 
dağ düştü diye ayağa kaldırır. Murat 
ve ailesi başta Niloya’nın oyun 
oynadığını ya da oyunla gerçeği 
karıştırdığını düşünse de baba ve 
dede şüphelenir ve ne olduğunu 
öğrenmek için tepeye doğru yola 
çıkarlar. Yamaçta küçük bir heyelan 
olduğunu görüp, gerçekten sıkışmış 
olan sincapı bulup getirirler. Ama 
Niloya bir türlü heyelan kelimesini 
doğru bir şekilde söyleyememiştir. 
Niloya, olayı yine doğru görmüş-
tür. Onun çevresine karşı olan bu 
hassasiyeti sayesinde anne sincap ile 
yavru sincap kurtulmuştur.

Önceki gün Bebek’te objektiflere yansıyan Defne Samyeli, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi. 
Gazetecilerle sohbet eden Samyeli, “Vakti iyi değerlendirmek gerekiyor. Malum işler yoğun...” dedi

HABERTÜRK’TEN Ferit 
Tuğluk’un haberine göre; 
Oyuncu ve şarkıcı Defne 

Samyeli, önceki gün Bebek’te 
görüntülendi. Sabah sporu 
yapan Samyeli, bir yandan da 
görüntülü görüşme ile işlerini 
halletti. Telefonunu bir an olsun 
elinden düşürmeyen Defne Sam-
yeli, basın mensuplarının soru-

larını yanıtladı. Bir hayli neşeli 
olduğu görülen Samyeli, “Vakti 
iyi değerlendirmek gerekiyor. 
Malum işler yoğun...” diyerek, 
yürüyüşüne kaldığı yerden de-
vam etti.

Yaşa değer veren birisi
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda 
da paylaştığı bikinili fotoğrafla-

rıyla çok konuşulan Samyeli, “20 
yaşında durmadığıma eminim. 
Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa 
çok değer veren birisiyim. Yaş 
almak benim için çok önemli. 
Daha genç görünmek gibi bir 
kaygım yok. Yaşı büyük olanları 
daha değerli buluyorum.” açıkla-
masında bulunmuştu.

MÜZIKLI Oyun Atölyesi, 
yaz tatilini müzik ve oyun-
la zenginleştirmek isteyen 
çocukları AKM Çocuk Sanat 
Merkezinde buluşturacak! 
Müzikli Oyun Atölyesi, oyna-

nan her oyunu ritim ve uyumla 
bir araya getirerek miniklere 

hızlı düşünmeyi ve düşüncelerini 
hareketlerine yansıtmayı öğretecek. 
Atölye kapsamında enstrüman, 

ses, hareket, dans oyunları oynayan 
ve ritim çalışması yapan çocuklar, 
bedenleri ve zihinleri arasında bir 
uyum yakalayacak. Müziğin eşlik 
ettiği keyifli oyunlarla eğlenen 
çocuklar, bu sırada dinleme bece-
rilerini geliştirecek, enstrümanları 
tanıyacak ve bedenlerini müzikle 
uyumlu şekilde kullanarak dik-
kat-takip-koordinasyon yetilerini 
güçlendirecek.

Müzikli oyun atölyesi

DiKSiYON EĞiTiMi DERS OLMALI
Eğitim sisteminin temelinde olan öğretim, her alanda bir plan ve proje ile karşımıza çıkıyorken, konuşma alanında aynı şeyi söylemek mümkün olamıyor. Seslendirme 
Sanatçısı da olan İletişimci Yazar Barış Karaoğlan, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulundu ve Diksiyon Eğitiminin bir ders olarak müfredata alınmasını önerdi

KARAOĞLAN, diksiyon 
konusunun öneminin altını 
çizerek şu açıklamaları 

yaptı: “Güzel ve etkili konuşma, 
hayatımızın her alanında hepimiz 
için son derece önemlidir. Öyle 
ki bir konu hakkında çok önemli 
şeyler biliyor ve bunları anlatı-
yorken doğru bir ifade ve doğru 
seçilmiş kelimelerle, doğru cümle 
kurarak anlatamazsanız, bildikle-
rinizin de, konunun da, bir önemi 
kalmayabiliyor. Diksiyonun 
sözcük anlamına baktığımızda, 
“seslerin, sözcüklerin, vurgula-
rın, anlam ve coşku duraklarının 
hakkını vererek söyleme biçimi” 

şeklinde karşımıza çıkıyor. Çevre 
ilişkilerimizi incelersek bu duru-
ma çoğunluğun dikkat etmedi-
ğini de rahatlıkla anlayabiliriz. 
Zaten güzel ve etkili konuşan ya 
da başka bir üslupla diksiyonu 
düzgün olan bir kişi hemen fark 
edilir, o insan talep görür ve saygı 
duyulur, farklıdır çünkü, herkes 
gibi değildir. “Ne kadar güzel 
konuşuyorsunuz!” “Ne güzel bir 
Türkçeniz var!” “Nerelisiniz?” 
“Spiker misiniz? ve benzer övgü 
cümlelerinin duyuluyor olması 
olağan bir hal alır. Bir insan ne 
kadar düzgün bir diksiyona sahip-
se kendine o kadar güvenir, bu da 
bugüne kadar tecrübe edinilmiş 
bir çok olay ile de sabittir.”

Güzel konuşmasının herkesi 
mutlu edeceğini anlatan Kara-
oğlan, “Amerikan filmlerinde 
sıkça gördüğümüz mahkeme 
sahnelerini hatırladığımızda, bir 
avukat konuya ne kadar hakim 
olursa olsun, duruşma esnasında 
yaptığı konuşmayı diksiyonu ile 
destekleyemiyorsa, yani güzel ve 
etkili konuşamıyorsa, mahkemeyi 
de jüriyi de etkileyemiyor, ya da 
bildiklerini inanılmaz bir perfor-
mans ve diksiyon ile ortaya koyan 
başka bir avukatın hem jüriyi, 
hem mahkeme hakimini nasıl 
etkilediğine çok defa şahit olmu-
şuzdur. Güzel ve etkili konuşma 
hayatın her alanında herkesi her 
şekilde etkiler ve konuşmacıyı 

herkesin önüne geçirir. Bir politi-
kacının konuşma biçimi de ele al-
dığımızda benzer şeyler söyleriz, 
hitabet sanatının temelinde yine 
güzel ve etkili konuşma yatar. 
Bir doktorun da teşhisini anlatım 
biçimi hastanın algısını olumlu 
ya da olumsuz olarak etkiler. Bir 
polis için de aynı şeyleri söyle-
yebiliriz, güzel ve etkili konuşan 
polis dikkat çeker, öne çıkar. 
Bankacı, sigortacı, çağrı merkezi 
çalışanı, kurye, postacı ve benzer 
tüm mesleklere düzgün bir diksi-
yonu uyarladığımızda hepimizin 
yüzünde bir tebessüm oluşacağını 
net bir şekilde söyleyebiliriz. Gü-
zel konuşma her hali ile herkesi 
mutlu eder” dedi.

AYNUR CİHAN

Evleniyorlar!

Dağ hiç 
düşer mi!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu 
İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beyde-
mir evlilik kararı aldı. Çift, müjdeli haberi 
sosyal medya hesaplarından duyurdu



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3’üncü hazırlık 
maçında Katar ekibi AL Shamal’i 4-2 mağlup etti

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 

1 TEMMUZ 2022 CUMA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdü-
ren Fenerbahçe, 3’üncü hazırlık 
maçında Katar ekibi AL Shamal 

ile karşılaştı. Samandıra Can Bartu Te-
sisleri’nde saat 18.00’de başlayan maçta 
hakem Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz’in 
yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ile Oğuz 
Kaan Çalışır üstlendi. Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Jorge Jesus mücadeleye şu 11’le 
çıktı: “Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Kim 
Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Mert 
Hakan, Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, 
Samatta.”

Al Shamal Teknik Direktörü Hicham 
Zahid ise karşılaşmaya, Bou Bakar Seck, 
Khalid Mubarak, Homamed Jabari, Nani 
Matias, Abdevaziz Mutwali, Amjad At-
twan, Zaid Bounovs Abulros, Jassim Sha-
nin, Mohsen Al Yazidi, Ali Alwan, Rahan 
Al Bayati ilk 11’iyle başladı.

Fenerbahçe üstün
Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında 

ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan 
Bruma, meşin yuvarlağı ağlarla buluştur-
du: 1-0. Mücadelenin 54’üncü dakika-
sında Al Shamal eşitliği yakaladı. Konuk 
ekipten Amjad Attwan’ın vuruşunda 
top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın 
60’ıncı dakikasında Fenerbahçe üstün-
lüğü yakaladı. Rossi’nin ortasında topla 
buluşan Valencia’nın kafa vuruşunda 
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 66’ncı 
dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. 
Serbest vuruşta topun başına geçen Beris-
ha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. 
75’inci dakikada Al Shamal bulduğu golle 
farkı 1’e indirdi. Konuk ekipten Moha-
med Al Sayed, topu ağlarla buluşturdu: 

3-2. 88’inci dakikada Fenerbahçe 
farkı yeniden 2’ye çıkardı. Burak 
Kapacak’ın pasında topla bu-
luşan Serdar Dursun, fileleri 
havalandırdı: 4-2. Karşılaşma 
4-2 Fenerbahçe üstünlüğü ile 
sona erdi. 

Emre Mor maçı takip etti
Fenerbahçe’nin Fatih 

Karagümrük Kulübü ve 
kendisiyle transfer konu-
sunda prensip anlaşmasına 
vardığını açıkladığı Emre 
Mor, hazırlık maçını izledi. 
Samandıra Can Bartu Tesisle-
ri’nde takımdan ayrı çalışma 
yapan Emre Mor, sonrasın-
da kondisyon salonu bal-
konundan yeni takımının 
hazırlık maçını takip etti.

Fenerbahçe’de 6 eksik
Fenerbahçe’nin Al Shamal ile oynadığı 

hazırlık maçında 5 oyuncu kadroda yer 
almadı. Sarı-lacivertli ekipte; Gustavo, 
Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand 
hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise 
tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı 
mücadelede görev alamadı.

5 oyuncu ilk kez
Fenerbahçe’de 5 oyuncu ilk kez bu 

sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli 
takımlarındaki maçlardan dolayı takıma 
geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, 
Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona 
eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min 
Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

TÜRKIYE Futbol Federas-
yonunun Hasan Doğan Mil-
li Takımlar Kamp ve Eğitim 

Merkezi’nde, hazırlık maçları da 
yaptıkları kampta açıklamalarda 
bulunan Necla Güngör Kıragası, 
“Kampın ilk 3 gününde A Milli 
Takım düzeyinde hiç milli takıma 
gelmemiş 30 oyuncumuzu dene-
dik. Onların arasından 12’sini as 
kadroya aldık. 12 oyuncuya zaman 
zaman ilk onbirde şans verdik, 
zaman zaman da yedekten oyuna 
sokup değerlendirmeye çalıştık.” 

diye konuştu. Yeni oyuncu-
ların takıma adaptasyonu 
için kamp düzenlediklerini 
söyleyen Kıragası, “Burada 
30 oyuncumuzla beraber 
sezon sonrasında milli 

takıma adapte edebileceğimiz, A 
takıma uygun olan oyuncularımı-
zı denemek için 2 hazırlık maçı 
yaptık. Maçlardan birini kazandık, 
diğerinde berabere kaldık. Müca-
dele gücü yüksek, oyuncularımın 
kendini göstermeye ve oyun disipli-
ninden kopmamaya çalıştığı 2 maç 
oynadık. Sonuçlarından da gayet 
memnunuz. Bu tür adaptasyon 
maçları bizim resmi maçlardaki 
görüntümüzü verecek olan müsa-
bakalardır.” ifadelerini kullandı.

Verimli bir kamp oldu
“Kampı çok olumlu değerlen-

diriyorum.” diyen Kıragası, “Çok 
keyif aldık. Kızlarım da çok keyif 
aldı. Oyun kurgusu anlamında 
iyi çalıştığımızı düşündüğümüz 

verimli bir kamp oldu bizim için.” 
ifadelerini kullandı. Dünya Kupa-
sı elemeleri ile ilgili de konuşan 
deneyimli teknik direktör, “Dünya 
Kupası’nda iki maçımız kaldı. Bi-
rini 3 Eylül’de Almanya ile oyna-
yacağız. Daha sonra deplasmana 
gidip Portekiz’le oynayacağız. 
Almanya kadın futbolunun ekolü 
olan çok önemli bir rakip. Ona 
karşı elimizden gelen tüm müca-
deleyi göstereceğiz. Portekiz’den 
beraberlik almıştık. Şimdi onların 
evinde en azından bir beraberlik 
dönme parolasıyla çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” şeklinde konuş-
tu. Türkiye, kamp sürecinde Azer-
baycan’la yaptığı 2 hazırlık maçının 
birini 2-0 kazandı, ikincisinde 2-2 
berabere kaldı.

FENERBAHCE
4 GOLLE GULDU

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, AL 
Shamal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısına 10 

değişiklik yaparak başladı. Jesus; Altay’ın yerine Osman 
Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak, 

Kim Min Jae’nin yerine Yiğit Efe Demir, Attila Szalai’nin 
yerine Caulker, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak, İrfan 
Can’ın yerine İsmail Yüksek, Zajc’ın yerine Pelkas, Hen-

rique’nin yerine Rossi, Bruma’nın yerine Valencia, Samat-
ta’nın yerine ise Berisha’ya forma verdi. Karşılaşmanın 

59’uncu dakikasında ise Mert Hakan yerini Serdar 
Dursun’a bıraktı. 75’inci dakikada Caulker’ın yerine 

Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu. Fenerbahçe 
Teknik Direktörü Jorge Jesus, hazırlık maçının 

ikinci yarısında 4 forvetle sahada yer aldı. 
Jesus; Berisha, Valencia, Serdar Dur-

sun ve Rossi’yi aynı anda sahada 
görevlendirdi. DHA

İkinci yarı 
oyuncular değişti

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, ay-yıldızlı takımda oynama potansiyeli 
olan ve sezon boyunca takip ettikleri isimlere hazırlık maçlarında forma şansı verdiklerini söyledi

Sevilla’nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için teklifinin 10 milyon Euro 
civarında olduğu yazılsa da Torino ve Zenit’in ardından Portekiz ekibinin 
de bu oyuncuya gündemine alması Galatasaray’ın elini güçlendirdi

KADINLAR iCiN 
futbol zamanı

MARCAO’YA YENi TALiP
GALATASARAY 
‘IN Brezilyalı 
stoperi Marcao’yu 

isteyen kulüpler arasına 
Sevilla, Torino ve Zenit’in 
ardından Benfica da ek-
lendi. İspanyol haber ajan-
sı EFE, Sevilla’ya yakın 
kaynaklarına dayandırdığı 
habere göre Marcao ile La 
Liga ekibi 5 yıllık sözleşme 
için anlaşma sağladığını 
iddia etti.

Haberde, Endülüs eki-
binin, Marcao’yu direkt 
olarak 11’e düşündüğü 
vurgulanırken kendisi gibi 
Brezilyalı olan ve 31 mil-
yon Euro’ya Aston Vil-
la’ya satılan Diego Carlos 

Santos’un yerini alacağı 
vurgulandı. Bu gelişme-
lerin ardından Galatasa-
ray ile Sevilla kulüpleri 
arasındaki pazarlıkların 
ise yoğun şekilde sürdü-
ğü ifade edildi. İspanyol 
kulübünün 26 yaşındaki 
sol ayaklı stoper için 
teklifinin 10 milyon Euro 
civarında olduğu ve kısa 
süre içerisinde taraflar 
arasındaki pazarlıkların 
sonuçlanacağının altı 
çizildi.

Zenit’i geri çevirdi
Ancak Benfica’nın 

bu oyuncu için devreye 
girmesi sonrasında Gala-

tasaray’ın pazarlıklarda 
elinin daha güçlü olması 
ve bonservis ücretinin sarı 
kırmızılıların istediği sevi-
yeye gelmesi bekleniyor. 
Bu arada geride sezondaki 
performansıyla birçok 
Avrupa kulübünün 
dikkatini çeken 
ve teklifleri 
değerlendir-
mek istediğini 
belirten Marcao, 
Galatasaray’a 15 
milyon Euro öne-
ren Zenit’in teklifini 
Ukrayna ile devam 
eden savaşı gerekçe 
göstererek reddetmiş-
ti. (Spor Arena)

SPOR 
Toto 
1’nci 

Lig ekip-
lerinden 
Çaykur 
Rizespor, 
oyuncusu Le-
bohang Le-
lani Phiri’yi 
sezon sonuna 
kadar Paris 
FC’ye kirala-
dı. Kulüpten 
yapılan yazılı 
açıklama-

da “Profesyonel futbolcumuz 
Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 
sezonunun sonuna kadar Fran-
sa Ligue 2 ekiplerinden Paris 
FC’ye geçici transfer olmuştur. 
Phiri’ye yeni kulübünde başarı-
lar dileriz” denildi. 

Phiri’yi Phiri’yi 
Paris FC’ye Paris FC’ye 
kiraladıkiraladı

Kartal aradığı 
stoperi buldu

DOMAGOJ Vida ile 
yollarını ayırdıktan sonra 
Wolverhampton’dan 

Romain Saiss’i kadrosuna katan 
Beşiktaş bir stoper daha arıyor. 
Adana Demirspor’dan Tayyip 
Talha Sanuç ve İstanbulspor for-
ması giyen Emrecan Uzunhan’la 
ciddi olarak ilgilenen siyah-be-
yazlılar, yabancı alternatifleri de 
gündeminde tutuyor. Kartal’ın 
son olarak İngiltere Premier Lig 
ekiplerinden Leicester City’de 
top koşturan Ganalı stoper 
Daniel Amartey’i listesine ekle-
diği öğrenildi. Teknik Direktör 
Valerien Ismael’in Welinton, 
Saiss, Montero ve Serdar Saat-
çı’nın yer aldığı stoper hattına 
deneyimli bir ismi daha eklemek 
istediği ifade edildi. İngiltere’de 
çalıştığı dönemden Amartey’i 
tanıyan Ismael’in, 27 yaşındaki 
oyuncunun transferine yeşil ışık 
yaktığı aktarıldı. Yönetim ve 
profesyonellerin, Daniel Amar-
tey’in transfer şartlarını araş-
tırmaya başladıkları belirtildi. 
Siyah-beyazlıların, Leicester City 
ile biten sözleşmesini uzatma-
ması halinde yıldız oyuncuya 
teklifte bulunacakları vurgulan-
dı. Kontratını yenilemesi duru-

munda Amartey’in kira-
lanmasının gündeme 
gelebileceği de ileri 
sürüldü.

Milli oyuncumuz 
Çağlar Söyüncü’nün 
top koşturduğu 

Leicester City, 
Amartey’i 2016’da 
6.6 milyon euro 
bonservis bede-
li karşılığında 

Kopenhag’dan 
transfer 

etmişti. 
2018’de 
sözleş-

mesi uzatılan Ganalı 
futbolcu geçtiğimiz 
sezon düzenli ola-
rak ilk 11’de şans 
buldu. Toplam 38 
maçta sahaya çıkan 
deneyimli futbolcu 
bir de gol attı.



Edirne 
Beledi-
yesi’nce 

düzenlenen 
olan 661’inci 
Kırkpınar Yağ-
lı Güreşleri, 
1-3 Temmuz 
tarihleri ara-
sında gerçek-
leştirilecek. 
Koronavirüs 

salgını nedeniyle 
2020’de yapıla-

mayan, 2021’de de 
seyircisiz gerçekleş-

tirilen güreşler, bu yıl 
seyircili olarak yapılacak. 

Yağlı güreşlerin olimpiyatı 
olarak nitelendirilen Kırkpı-

nar Yağlı Güreşleri öncesinde 
başpehlivanlar Recep Kara, 
İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, 
Demirören Haber Ajansı’na 
(DHA) açıklamalarda bulun-
du. Çok iyi bir hazırlık süreci 
geçirdiğini ifade eden Recep 
Kara, nasibini arayacağını 
söyledi. Kırkpınar’ın yağlı gü-
reşin olimpiyatı olduğunu dile 
getiren Ali Gürbüz, bu sene de 
başpehlivan olarak altın keme-
rin ebedi sahibi olmak istedi-
ğini belirtti. İsmail Balaban ise 
Sarayiçi Er Meydanı’nda altın 
kemeri kuşanarak sevenlerine 
mutluluk yaşatmak istediğini 
söyledi. 

Hedefim kürsü
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne 
en iyi şekilde hazırlandığını dile 
getiren Recep Kara, nasibini 
orada arayacağını ifade etti. 
Kırkpınar’a her sene ayrı bir 
coşku ile gittiklerini kaydeden 
Recep Kara, “Bizim için Er 
Meydanlarının vazgeçilmezi 
Kırkpınar. 661 yıllık bir gele-
neğimiz var. Bu sahaya çıkıp 
güreş tutmak herkese nasip 
olmuyor. Tarihinin bilincinde-
yiz, her sene ayrı bir heyecan ve 
keyifle gidiyoruz. 4 defa birin-
cilik, 2 defa da ikincilik nasip 
oldu. Cumhuriyet tarihinin en 
genç başpehlivan unvanı bende. 
Bu sene de 40 yaşındayım. 40 
yaşında Kırkpınar’a gideceğim. 
Hedefim inşallah kürsü” dedi.

Sürprizlere gebe
Ali Gürbüz’ün bu sene kemer 
yılı olacağını sözlerine ekle-
yen Recep Kara, “Zorlanacak 
ben de o atmosferi yaşadım, 
üzerinde baskı çok olacak. 
Bu sene sürprizlere de gebe. 
Seyirci olarak da 2 sene-
dir pandemiden dolayı yer 
alamadılar. Bu sene inşallah 
tam kapasite ile yaşayacağız o 
coşkuyu” şeklinde konuştu.

Performansım iyi
Geçen seneki Kırkpınar 

sonrası hemen çalışmalara 
başladığını dile getiren Recep 
Kara, “Bizde böyledir bu. İyi 
bir sezon geçirdik kışın. Bu 
sene Kırkpınar’a kadar yapı-
lan organizasyonlarda 7 birin-
cilik elde ettim. Performans 
atmosferim daha iyi geçen yıla 
göre, kendimi de iyi hissediyo-
rum. Kürsüye talibim, hayırlısı 
olsun. 

Kemerin sahibi olmak 
istiyorum
Hazırlık döneminin en iyi 
şekilde geçtiğini dile getiren 
Ali Gürbüz, “İnşallah Kırkpı-
nar’da bu sene de başpehli-
van olup altın kemerin ebedi 
sahibi olmak istiyorum” dedi. 
Ali Gürbüz, Elmalı Güreş-
leri ile Kırkpınar Güreşleri 
hakkında ise “Anne tara-
fından Elmalılıyım, tarih 
olarak daha eski görünüyor 
ama Kırkpınar ile Elmalı’nın 
arasından bayağı bir fark var. 
Kırkpınar bu işin olimpiyatı. 
Yıllardır bu şekilde geldi. 
Kel Aliçoların, Koca Yusuf-
ların büyük pehlivanların 
güreştiği çayır. O yüzden 
Kırkpınar’ın yeri bizde ayrı. 
Elmalı’nın da yeri ayrı. 
Kırkpınar bu işin olimpiyatı, 
Elmalı da sonrasındaki en 
önemli organizasyonumuz” 
şeklinde konuştu. DHA

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
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her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 
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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  
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1 TEMMUZ 2022 CUMA

BASPEHLIVANLAR IDDIALI
Bu sene 661’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri öncesinde başpehlivanlar iddialı konuştu

TÜRKIYE’NIN sporda uluslararası 
alanda gururu olan İzmirli cimnastik-
çiler, 19’uncu Akdeniz Oyunları’nda 

tarih yazdı. Cezayir’de 25 Haziran’da baş-
layıp 5 Temmuz’da bitecek oyunlara takım 
halinde şampiyon olup ülkemize oyunlardaki 
tarihinin ilk takım madalyasını getirerek 
başlayan erkek cimnastikçilerimiz, bireysel 
finallerde de şov yaptı. İzmir’de yetişen 
sporcular bireysel yarışları 4 altın, 3 gümüş, 
3 bronz madalyayla tamamlarken, toplam 11 
madalyayla ülkemizi Akdeniz Oyunları’nda 
madalya sıralamasında İtalya, Fransa, İspan-
ya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna, 
Slovenya, Mısır, Cezayir, Fas gibi 21 ülkenin 
arasında zirveye çıkardı. 

Madalyaları kaptılar
Tarihte ilk kez cimnastikte tüm aletlerde ma-
dalya alan millilerimizden İzmir’de yetişen 
Mısır asıllı sporcu Adem Asil, genel tasnif 
ve atlama masasında altın, halka ve barfikste 
gümüş, yer aletinde bronz madalyayı boy-
nuna taktı. Adem, takım altınıyla birlikte 
oyunlarda toplam 6 madalya kazandı. Üst 
üste 2 Avrupa şampiyonluğu ve Tokyo 2020 
Olimpiyatları üçüncülüğüyle tarihe geçen 
Ferhat Arıcan, takım yarışlarındaki altının 
yanı sıra paralel barda altın, kulplu beygirde 
bronz alarak Akdeniz Oyunları’nı 3 madal-
yayla bitirdi. Türkiye’nin ilk dünya ve Avrupa 
şampiyonu İbrahim Çolak, bireyselde yine 
halkada altını bırakmadı. Dünya ikincisi 
Ahmet Önder, yer aletinde gümüş, barfikste 
bronz madalyayı boynuna geçirdi.

GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı 
Dursun Özbek, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyü-

kekşi’yi ziyaret etti. TFF’nin Riva’daki idari 
merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, 
TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da yer aldı. 
Görüşmede Dursun Özbek, yeni görevinden 
dolayı Mehmet Büyükekşi’ye başarı dilerken, 
Mehmet Büyükekşi de Galatasaray Kulübü 
Başkanlığına seçilen Dursun Özbek’e aynı 
temennide bulundu. TFF Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, Dursun Özbek’e üzerinde ismi yazılı A 
Milli Takım forması takdim etti.

Denizlerde şampiyonluk yarışı
Bodrum Belediyesi’nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve 
Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, 62 ülkeden, 284 sporcunun katılımı ile başladı

6 TEMMUZ’A kadar devam 
edecek şampiyona için kortej 
yürüyüşü gerçekleştirildi. 62 

ülkeden 284 sporcunun katıldığı kor-
tejde sporcuların ülke bayraklarıyla 
gerçekleştirdikleri yürüyüş renkli 
görüntülere sahne oldu. Program, 
kortej yürüyüşü sonrasında Bodrum 
Kalesi Kuzey Hendeği’nde yapılan 
seremoni ile devam etti.  Muğla 
Vali Yardımcısı Murat Kahraman, 
Bodrum Kaymakamı Bilgehan 
Bayar, Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, Türkiye Yelken Fede-
rasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 
Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm 
Seferoğlu, İbrahim Akbaş, siyasi 
parti temsilcileri, İMEAK DTO 
Bodrum Şubesi Başkanı Orhan 
Dinç, Bodrumspor Kulüp Başkanı 
Rıza Karakaya ve yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe protokolü, sporcular 
ile antrenörlerin katıldığı program 
açılış konuşmalarıyla sürdü. Bodrum 
Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Çok 
güzel bir atmosfer var. Rüzgarın 
serin serin estiği bir ortamda sizleri 
burada ağırlamanın gurunu ve sevin-
cini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel 
yarış olur” dedi.

Dünya çocukları kardeş olacak
“Bodrum’da gerçekleşen yarışlar 
sayesinde tüm dünyaya Bodrum’dan 
dostluk ve barış mesajı verilecek” 
diyen Belediye Başkanı Aras şunları 
söyledi: “Bodrum Ege ve Akdeniz’in 
birleştiği bir kenttir. Denize doğru 
uzanan üç tarafı denizlerle çevrili bir 
yarımada burası, o yüzden inanıl-
maz da bir rüzgarı vardır. Yaklaşık 
187 kilometre kıyısı vardır ve bütün 
deniz ve su sporları için bize çok 

büyük olanaklar sunar. Tarihiy-
le, kültürüyle, sanatıyla, insanıyla 
ülkemizde ve dünyada çok önemli 
bir yere sahiptir. Binlerce yıldır bu 
topraklarda medeniyet her zaman 
baş tacı olmuştur. Bodrum, Leleg-
lerden, Karyalılardan, Romalılarda, 
Bizanslılardan, Rodos şövalyelerin-
den, atamız Osmanlı’dan ve ebedi 
sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti’n-
den bizlere bir mirastır. Homeros 
Bodrum’u, ‘Ebedi mavilikler ülkesi’ 
diye betimlemiştir. İşte bugün, yine o 
ebedi maviliklerin içerisinde sonsuz-
luğa yelken açan genç yelkencileri-
miz için buradayız. Onları bir araya 
getiren dostluk, barış rüzgarları 
olsun. Burada bütün dünya çocukları 
birlikte olsun, tanışsın, dost olsun, 
kardeş olsun. Savaşlara, düşmanlık-

lara huzursuzluğa kesin-
likle yaşamımızda yer 
vermeyelim. Sporun bir 
güzel tarafı da bütün bu 
kötülükleri geride bırakıp insanların 
kucaklaşmasını sağlamasıdır.”

Büyük heyecan yaşıyoruz
Açılışta konuşan Türkiye Yelken Fe-
derasyonu Başkanı Özlem Akdurak 
ise, “Optimist sporu bütün dünyada 
yelken sporunun ilk adımı olarak 
bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. 
Bugün burada rekor ülke katılımıyla 
62 ülkeden toplamda 284 sporcu-
muzla birlikteyiz. Çam ormanlarının 
denizle buluştuğu tarih ve yelken 
cenneti Bodrum’da sizleri ağırlama-
nın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. IODA Başkan Yardımcısı 

Carmen Casco yaptığı konuşmada, 
“Daha önceki birlikteliğimizde 250 
yelkenci ve 60 ülke katilim göster-
mişti. Şimdi 14 sene sonra bugün 
burada, Bodrum’da her ülkenin en 
başarılı yelkencilerini buluşması ile 
birlikte insanın tabiri caizse haya-
tında bir defa yaşayacağı bir dene-
yimi kucaklamaktayız. Bu deneyim 
sırasında hem yarışacak hem de 
bu süreçte dünyanın her yerinden 
bugün ve yarın birlikte olacağınız 
yeni arkadaşlar edineceksiniz” dedi. 
Startı veirelen yarışlar 6 Temmuz’da 
Bodrum Kalesi’nde yapılacak kapa-
nış seremonisi ve ödül töreni ile son 
bulacak. DHA

GOLFTE 6 KUPA BiRDEN
Polonya Golf Federasyonu’nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, 27-29 Haziran tarihleri arasında Polonya’da yer alan Sobienie Krolewskie 
Golf & CC’da gerçekleştirildi. Milli sporcular, düzenlenen müsabakalar sonunda aldığı başarılı sonuçlarla, toplamda 6 kupa kazanma başarısı gösterdi

ARALARINDA Türkiye’nin de 
bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 
sporcunun katılım sağladığı turnu-

vada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve 
U10 kategorilerinde sahaya çıktılar. Or-
ganizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve 
Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek’in 
önderliğinde Türkiye’yi İbrahim Tarık 
Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve 
Deniz Sapmaz temsil etti. Müsabakalara 
ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan 
Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de 
katılım sağladı. Oynanılan müsabakanın 

final raundunun sonunda, kadınlar U21 
kategorisinde İrem Demir toplamda 222 
(+9) gross skorla, erkekler U18 katego-
risinde Can Gürdenli toplamda 215 (+2) 
gross skorla, genç kızlar U15 kategorisin-
de Deniz Sapmaz 224 (+11) gross skorla 
üç raund boyunca zirveyi hiç bırakmadan 
kendi kategorilerinde birinci oldular. Er-
kekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık 
Aslan toplamda 216 (+3) gross skorla 
üçüncü oldu. Genel klasmanda milli 
sporculardan, kadınlarda İrem Demir 222 
(+9) gross skorla birinci, Zeynep Süalp 

223 (+10) gross skorla ikinci, Deniz 
Sapmaz 224 (+11) gross skorla üçüncü, 
erkeklerde Can Gürdenli, toplamda 215 
(+2) gross skorla üçüncü sırada orga-
nizasyonu tamamladı. Ayrıca bireysel 
olarak katılan Türk sporculardan kadınlar 
U18 kategorisinde Zeynep Süalp top-
lamda 223 (+10) gross skorla, erkekler 
U15 kategorisinde Can Marko Özdemir 
toplamda 243 (+30) gross skorla, üç gün 
süren müsabakalar boyunca liderliklerini 
bırakmadan kendi kategorilerinde birinci 
oldular. DHA

Ödül töreni düzenlendiÖdül töreni düzenlendi
TÜRK sporculardan Can Gürden-
li, Can Marko Özdemir ve Deniz 
Sapmaz göstermiş oldukları bu 
başarılarla 2023 yılında İrlanda’da 
düzenlenecek olan “Şampiyonlar 

Şampiyonası” müsabakasına ka-
tılmaya hak kazandılar. Dereceye 
giren sporcular, final raundunun 
ardından düzenlenen ödül töre-
niyle kupalarını aldı.

CiMNASTiKLE 
GURURLANDIK

Özbek’ten yeni
başkana ziyaret



BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

1 TEMMUZ 2022 CUMA1 TEMMUZ 2022 CUMA

GENCLERE GENCLERE 
UMUMiiT OLMALIYIZT OLMALIYIZ
B eşiktaş Belediye Başkanı Rıza 

Akpolat, katıldığı Habertürk’de-
ki programda toplumun tüm 

kesiminin ülkedeki mevcut durumdan 
etkilendiğini belirtirken “Maalesef eko-
nomik, politik, her alandaki birçok sorun 
toplumun tamamını etkiliyor. Toplumun 
en mağdur kesimleri arasında da gençler 
var” dedi. Yerel yönetimlerin gençlerin 
sorunlarına derman olması gerektiğini 
de anlatan Akpolat, bu konuda Beşiktaş 
Belediyesi’nin elinden geleni yaptığını 
söyledi. Akpolat, öğrencilerle diyalog 
halinde oldularını ifade ederek, umudu 
kırılmış ve yurt dışına gitmek isteyen 
gençlere projelerle motivasyon yaratmak 
ve ülkeye güvenmeleri konusunda ortak 
çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 

Gençlerin yanındayız
Beşiktaş Belediyesi’nin her zaman gençle-
rin yanında olduğunu da belirten Akpo-
lat, “Beşiktaş Akademi’sinde bin kişilik 
kapasite ile lise ve üniversite sınavlarına 
hazırlık kursları veriyoruz bunlar da 
tamamen ücretsiz. Beşiktaş ayrıca biliyor-

sunuz 9 üniversiteye ev sahipliği 
yapıyor. Biz de bunun bilincinde 
olarak Beşiktaş Meydanı’nda 
içerisinde yaklaşık 30 bine yakın 
dijital içerik olan ders çalışma 
alanlarının olduğu, öğrencilerin 
ücretsiz olarak birtakım hizmet-
lerden faydalanabildiği bir sosyal 
tesis de inşa ettik. Yani şunu 
söyleyebiliriz ki biz gençlerin hep 
yanındayız” dedi. 

2 021-2022 eğitim öğretim yılında BES-
MEK’te eğitim alan kursiyerlerin hüner-
lerini sergilediği “2.BESMEK Genel

Sergi ve Festivali” başladı. Beyoğlu Belediyesi
Hasköy Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa, Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’un eşi Sabriye Şentop, AK Parti millet-
vekilleri Canan Kalsın ve Hasan Turan, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya
ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı
Rabia İlhan’ın  yanı sıra çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, kur-
siyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yanı sıra;
tiyatro gösterisi, sahne programları ve Ulusla-
rası Halk Oyunları gösterileriyle de katılımcılara
unutulmaz bir festival yaşattı. Geçen yıl 7 bin
kursiyerin bulunduğu BESMEK eğitim kur-
sunda bu yıl 12 bin kursiyere ulaşıldı. Kursiyer-
ler sertifikalarını Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız’dan teslim aldı.

Sergimiz 1 hafta açık kalacak

Serginin 1 hafta boyunca halka açık kalacağını
belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, “Aslında bir yıl boyunca saygıdeğer ha-
nımefendilerin alın teriyle yoğun emekleriyle
meydana getirdikleri eserleri zaman akışına bı-
rakmak istemiyoruz. Bütün Beyoğlu, İstanbul,
Türkiye duysun. Sergimiz 1 haftaya yakındır

açık vatandaşlarımız gelip burada ziyarette bu-
lunabilirler. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın
tohumlarını atmış olduğu İSMEK kaybol-
madı. Kaybolmasına müsaade edemezdik. O
emaneti aldık ve BESMEK olarak Beyoğlu
olarak devam ettiriyoruz. Geçen yıl 7 bin olan

kursiyer sayımız bugün 12 bine ulaşmış du-
rumda. 210 hocamızla burada İlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüz or-
taklaşa organize ettiğimiz çalışma ve bu çalış-
mada Beyoğlu’nun kalbi semt konaklarında
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEYNEP VURAL

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBEGÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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EN GUZEL FESTIVAL

Başakşehir Küçükçekmece’de
RADYOBaşakşehir, İstanbul’un dört bir
yanındaki taksi duraklarına konuk olmaya
devam ediyor. Geçen hafta başlayan ve İs-
tanbullu taksicilerin beğenisini kazanan
Onur Sakar ile Duraklar Yarı-
şıyor, bu hafta Küçükçekme-
ce’deydi. Sefaköy Merkez
Taksi Durağı Başkanı Alpay
Demirkol, sevilen radyocu
Sakar ile sıcak bir sohbet eşli-
ğinde yarıştı. Sakar, konu-
ğuna Mimar Sinan’ın ustalık

dönemi eserinden Ankara’daki uluslararası
havalimanının adına, tramvay kullanan ki-
şiden “Dertleri karıyorum günleri saya
saya” sözlerinin geçtiği Çanakkale türkü-

süne kadar 10 soru yöneltti.
Soruların 6’sını doğru cevap-
layan Demirkol, “Taksi du-
raklarına gösterdiği ilgi için
Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu’na teşekkür
ederiz. Keyifli bir akşam ge-
çirdik.” ifadelerini kullandı.

BEYOGLU’NDA
Beyoğlu Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu’nda (BESMEK) eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini
sergilediği “2.BESMEK Genel Sergi ve Festivali” başladı. Etkinliğe ilişkin konuşan Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “En güzel festival bugün Beyoğlu'nda. Beyoğlu'na yakışan işler yapmayı sürdüreceğiz” dedi

Festival kapsamında sergiye eserler kazandıran isimlerle de bir araya
gelen Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sizlerin güzel çalışmalarıyla

birlikte Beyoğlu'muz çok daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı. 

İşimizi 
severek

yapıyoruz

Yaptıkları el işini iğneyle kuyu kazmaya benzeten Eğitmen Neslihan 
Bayran, “Sergimizin açılışı var bugün. Burada öğrencilerimizin çalışmaları
var. Kısacası el emeği göz nuru hanımlarımızın yaptıkları çalışmalarımız
var. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İğneyle kuyu kazıyoruz ama çok
zevk alıyoruz. Terapi gibi geliyor bize. Yani biz o kadar çok uğraşmamıza
rağmen yorulmuyoruz. Çok severek yapıyoruz bu işi” diye konuştu.

Sıla’dan
fiziki 
bir
albüm!
Sıla’nın altı yıl aradan sonra
yayınlanan ‘şarkıcı’ albümü
dinleyicilerden gelen istek 
nedeniyle CD’ye basılıp, fiziki
albüm olarak temmuzdan
itibaren raflarda yerini alacak

Sıla Gençoğlu'nun 15 yeni şarkıdan oluşan
‘şarkıcı’ albümü mayıs ayında yayınlanmış,
özlenen albüm gördüğü ilgi nedeniyle tüm
dijital platformlarda kapak olarak yer al-
mıştı. Dijital müzik platformlarının kullanı-
mının yayılmasıyla fiziki albüm basımı
durma noktasına gelmişken Sıla’nın hay-
ranlarının ilgisine Sony Müzik Türkiye ka-
yıtsız kalmadı. 'Şarkıcı’ CD olarak da
basılıp temmuz ayından itibaren tüm satış
noktalarına dağıtılacak. Haziran ayında
kadın şarkıcıların yer aldığı Spotify Equal
çalma listesinin elçisi olan Sıla, New York
Times Meydanı’nda yer almıştı.

İlk konser 1 Temmuz'da

Sıla’nın köprücük kemiğindeki sakatlığı
nedeniyle haziran ayında ertelenen kon-
serleri ise 1 Temmuz’da Bodrum Antik Ti-
yatro’da başlıyor. Kerki Solfej’in
düzenlediği yaz konserleri 9 Temmuz Altı-
noluk Amfi Tiyatro, 11 Temmuz Çeşme Açık-
hava Tiyatrosu, 12 Temmuz Bodrum Antik
Tiyatro 20 Temmuz İstanbul Cityfest Parkor-
man, 6 Ağustos Marmaris Amfitiyatro, 10-
11-12 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Tiyatrosu ile devam edecek.

Bu kadar Bu kadar 
kas yeter!kas yeter!
Öykü Çelik, karın kaslarını sergilediği 
fotoğra� arını takipçileriyle paylaştı. Ünlü 
oyuncu, gönderisinde “Bu kadar karın kası 
yeterli sanırım değil mi? Çok kas görüntüsü 
hoşuma gitmiyor” ifadelerini kullandı
SOSYAL medya hesabından sık sık 
günlük hayatından kesitler yayınla-
yan Öykü Çelik, yeni bir paylaşım-
da bulundu. Spor salonunda ayna 
karşısında poz veren 34 yaşındaki 
ünlü oyuncu, karın kaslarını sergi-
ledi. Fotoğraflarını takipçileriyle de 
paylaşan Öykü Çelik, gönderisine 
“Bu kadar karın kası yeterli sanırım 
değil mi? Çok kas görüntüsü hoşu-
ma gitmiyor aslında. Bu arada spor, 
düşünülenin aksine yaptıkça sevilir.” 
ifadelerini not düştü.

Katıldığı televizyon programında gençlerin sorunlarına ilişkin konuşan Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, “Toplumdaki en mağdur kesimler arasında gençler var. Bizler yerel 
yönetimler olarak gençlere her alanda ümit olmalı, mağduriyetlerini gidermeliyiz” diye konuştu

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Öğrenciler için çare aradılar

Büyük 
ustaya 
veda 
ettik

PANDEMİ öncesinde yemek fiyat-
larına yapılan zamlardan kaynaklı 
öğrencilerin intihar ettiklerini anımsa-
tan Akpolat, “Bu duruma çare aradık. 
Neticede Beşiktaş’taki esnaf lokanta-
ları ve ciddi turizm kapasiteleri olan 
firmaların da bir araya geldiği masada 
herkes kendi bünyesindeki restorantla-
rında her gün en az 10 öğrenci olmak 
üzere ücretsiz bir şekilde yeme içme 
ihtiyaçlarını karşılayacaklar” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı 
Rıza Akpolat, 19 Mayıs Genç-
lik ve Spor Bayramı’nda “O 
Zaman Renk Koşusu” etkin-
liğine katılarak, gençlerle bir 
araya gelmişti.

KALP durması sonucu hayata veda 
eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın 
son yolculuğuna uğurlandı. Arkın 
için ilk tören Atatürk Kültür Merke-
zi’nde (AKM) düzenlendi. Törende 
konuşan eşi Betül Arkın, “Ben bu 
kadar çok sevildiğini gerçekten 
bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. 
Kendini kurtaramadı” dedi. Kalp 
durması sonucu hayata veda eden 
efsane oyuncu Cüneyt Arkın son 
yolculuğuna uğurlandı. Arkın için ilk 
tören Atatürk Kültür Merkezi’nde 
(AKM) düzenlendi. Törene Arkın’ın 
hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, 
oğulları Murat Arkın, Kaan Cürekli-
batır, Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu, sanatçılar ile yakınları katıldı. 
Törende Arkın’ın oynadığı sinema-
ların kesitlerin yer aldığı bir film 
gösterildi.  Ardından usta sanatçının 
Teşvikiye Camii’nde öğle namazını 

müteakip cenaze namazı kılındı ve 
binlerce kişinin katıldığı törenle son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Her zaman vatanım dedi
Sanatçının oğlu Murat Arkın, baba-
sının vatan ve millet sevgisine vurgu 
yaparak, şöyle konuştu: “Hayatında 
hep ‘Milletim, halkım, vatanım’ dedi. 
Biz her şeyi ondan öğrendik. Sat-
rançta yaptığım her hamlede o var. 
Attığım her adımda o var. Yüzerken 
attığım her kulaçta o var. Muhab-
bet ettiğim her insanın gözünde o 
var. Pek medyaya, sosyal medyaya 
bakamadım ama gelen mesajlardan, 
söylenenlerden şunu gördüm ve 
gurur duydum bir kez daha, dini, dili, 
ırkı mezhebi, rengi, politik görüşü 
ne olursa olsun, tüm insanlarımızın 
üzerinde anlaştığı, uzlaştığı birleştiri-
ci bir unsur olmuş Cüneyt Arkın. Ne 
mutlu bize, böyle bir değerimiz oldu” 
ifadelerini kullandı.


